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Módosítás 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajó hajtóművének 
teljesítményét a tagállam fizikailag 
megvizsgálta, és meggyőződött arról, hogy 
az nem haladja meg a halászati 
engedélyben meghatározott 
motorteljesítményt.

c) a halászhajó hajtóművének 
maximális valós teljesítményét a tagállam 
megállapította, és meggyőződött arról, 
hogy az nem haladja meg a halászati 
engedélyben meghatározott 
motorteljesítményt.

Or. es

Indokolás

A fizikai vizsgálat nem garantálja a motor teljesítményét.

Módosítás 663
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ETHA támogathatja a kisüzemi 
part menti halászatokban az új vagy 
lecserélt konstrukciók beszerzését a 
következő feltételekkel:

a) nem növelhető egy tagállam flottájának 
halászati kapacitása; és

b) a kisüzemi part menti halászat hajói 
által felhasznált állományt a maximális 
fenntartható hozam (MFH) használatával 
kell kezelni, amelyben az elmúlt 7 évben a 
hajó kumulatív fogásának 60%-át kitevő 
állományok az elmúlt 7 év során legalább 
5 évig a B > MGH Btrigger és F < FMFH

biztonságos biológiai határértéken belül 
voltak; és
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c) az új konstrukció üzemeltetője vállalja, 
hogy részletes adatokat továbbít a 
kiadásokról, a fogás összetételéről és a 
járulékos fogásról a monitoring 
hatóságok részére, valamint tudományos 
felhasználás céljából. Ez magában 
foglalhatja az elektronikus ellenőrző 
rendszerek telepítését is.

Or. de

Módosítás 664
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és (2) bekezdés sérelme 
nélkül az ETHA támogathatja a 
24 méternél nem hosszabb fenntartható 
hajókba történő beruházásokat, feltéve, 
hogy ez bizonyíthatóan nem nagyüzemi 
hajó, hanem a helyi gazdasághoz 
szorosan kötődő kisüzemi halászat része.

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy egy 12,01 m hosszú hajót miért ne lehetne többé a kisüzemi part menti 
halászat hajójaként kategorizálni. Vannak olyan tengeri területek, például az Északi-tengeren, 
ahol a 12 m alatti hajókat biztonsági és hidrográfiai okokból nem lehet használni, de ennek 
ellenére működik a part menti egynapos halászati tevékenység, például az északi-tengeri 
tarisznyarák-halászat.

Módosítás 665
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A legkülső régiókban az új 
hajtómű vagy a korszerűsített hajtómű 
teljesítménye meghaladhatja a jelenlegi 
hajtómű kW-ban mért teljesítményét 
abban az esetben, ha a tengeri biztonság 
miatt indokoltan szükséges a megnövelt 
teljesítmény, és az nem jár együtt a 
halászati erőkifejtés növekedésével.

Or. en

Módosítás 666
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk alapján nem adható 
támogatás abban az esetben, ha az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) 
bekezdése szerinti legutóbbi jelentésben az 
érintett hajókat tömörítő flottaszegmensnek 
a halászati kapacitás és a halászati 
lehetőségek közötti egyensúly 
szempontjából történő értékelése nem a 
szóban forgó rendeletben említett közös 
iránymutatásokban meghatározott 
biológiai, gazdasági és hajóhasználati 
mutatók alapján történt.

(4) E cikk alapján nem adható 
támogatás abban az esetben, ha az 
1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) 
bekezdése szerinti legutóbbi jelentésben az 
érintett hajókat tömörítő flottaszegmensnek 
a halászati kapacitás és a halászati 
lehetőségek közötti egyensúly 
szempontjából történő értékelése nem a 
szóban forgó rendeletben említett közös 
iránymutatásokban meghatározott 
biológiai, gazdasági és hajóhasználati 
mutatók alapján történt. Emellett minden 
új befektetés esetén garanciát kell 
nyújtani a halászati jogokhoz (azaz a 
kvótához) való hozzáférésre.

Or. en

Módosítás 667
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A végleges beszüntetéshez nyújtott támogatás a finanszírozás olyan felhasználását jelenti, 
amely esetlegesen nem hatékony, és nem áll összhangban a KHP célkitűzéseivel sem. Az 
Európai Számvevőszék ezt az intézkedéstípust az egyik legellentmondásosabb közvetlen 
támogatásként azonosította 1994 és 2011 között. Az Európai Számvevőszék jelentésében 
szereplő példák szerint fennáll annak a kockázata, hogy a kapott pénzt újra befektetik az 
ágazatba. Emellett a gyakorlatban e támogatások felhasználási módját is nagyon nehéz 
ellenőrizni. A jelenlegi ETHA keretében történő megszűnést követően a 2020 utáni ETHA nem 
haladhat visszafelé azáltal, hogy újra bevezeti ezt a támogatástípust.

Módosítás 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászat és a halászflották kezelésére 
irányuló tevékenységekhez.

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a 
halászat és a halászflották kezelésére 
irányuló tevékenységekhez.

Or. en

Módosítás 669
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ETHA a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásával 
összefüggésben az új szelektív halászati 
felszerelés tesztelése céljából támogathatja 
a felderítő halászatot, tekintettel az 
1380/2013/EU rendelet 15. cikkére.
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Or. de

Indokolás

A felderítő halászat teljes kizárása, ahogy azt a 13. cikk e) pontja javasolja, kontraproduktív 
lenne, figyelembe véve az előírt kirakodási kötelezettséget és a szelektív halászati felszerelést, 
amelyet emiatt tesztelni kell.

Módosítás 670
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
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 
megadható a halászati tevékenységek 
végleges beszüntetéséért járó ellentételezés 
útján, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Or. en

Módosítás 671
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 a 
flottakapacitás csökkentésére 
vonatkozóan említett cselekvési terv egyik 
eszköze;

Or. en

Módosítás 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. A 13. cikk a) pontjától eltérve a 
legkülső régiókban az (1) bekezdésben 
említett támogatás csak akkor adható a 
halcsoportosulást előidéző lehorgonyzott 
eszközökhöz (FAD), ha azok 
hozzájárulnak a fenntartható és szelektív 
halászathoz.

Or. en

Módosítás 673
Nils Torvalds, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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;

Or. en

Módosítás 674
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó 
naptári évben legalább 30 napot töltött a 
tengeren halászati tevékenység végzésével;
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Or. es

Módosítás 675
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három 
naptári év mindegyikében legalább 120
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három 
naptári év során legalább 180 napot töltött 
a tengeren halászati tevékenység 
végzésével;

Or. en

Indokolás

Mivel a balti-tengeri halállomány állapota romlik, a halászok egyre gyakrabban kénytelenek 
távol maradni a halászattól. Ugyanakkor az időjárási körülmények gyakran ellehetetlenítik, 
hogy tengerre szálljanak, és ezért nehéz teljesíteni az ilyen sok napig tartó halászatra 
vonatkozó feltételt.

Módosítás 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó 
naptári évben legalább 90 napot töltött a 
tengeren halászati tevékenység végzésével;

Or. es
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Indokolás

Túlzottnak tekintendő az a követelmény, hogy az előző három évben 120 napig kell halászati 
tevékenységet folytatni, ezért ezt a követelményt 90 napra kell csökkenteni, és csak az előző 
évre kell korlátozni, hogy ne korlátozzák a nem életképes hajók tartós és önkéntes kivonását, 
és így hozzájáruljanak a cselekvési terv eredményeinek eléréséhez.

Módosítás 677
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három
naptári év mindegyikében legalább 120 
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó két
naptári év mindegyikében legalább 90
napot, illetve a szezonális halászat 25%-át
töltötte a tengeren halászati tevékenység 
végzésével;

Or. en

Módosítás 678
Remo Sernagiotto

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három
naptári év mindegyikében legalább 120
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó két
naptári év mindegyikében legalább 
átlagosan 90 napot töltött a tengeren 
halászati tevékenység végzésével;

Or. it

Módosítás 679
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Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három 
naptári év mindegyikében legalább 120
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó két év 
mindegyikében legalább átlagosan 90
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

Or. it

Indokolás

A napok átlagos számára vonatkozó paraméter jobban megfelel a kisüzemi part menti 
halászat tipikus jellemzőinek, mivel az nagyban függ az időjárástól és a tengerviszonyoktól 
körülményektől, valamint a vészhelyzetektől (felborulás, nyálka stb.). Az egyik évben és a 
következőben ledolgozott napok számában nagyon jelentős eltérések lehetnek.

Módosítás 680
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három 
naptári év mindegyikében legalább 120
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó két év 
mindegyikében legalább átlagosan 90
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

Or. it

Indokolás

A napok átlagos számára vonatkozó paraméter jobban megfelel a kisüzemi part menti 
halászat tipikus jellemzőinek, mivel az nagyban függ az időjárástól és a tengerviszonyoktól 
körülményektől, valamint a vészhelyzetektől (felborulás, nyálka stb.). Az egyik évben és a 
következőben ledolgozott napok számában nagyon jelentős eltérések lehetnek.
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Módosítás 681
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három
naptári év mindegyikében legalább 120
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó két
naptári év mindegyikében legalább 90
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

Or. es

Módosítás 682
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három 
naptári év mindegyikében legalább 120 
napot töltött a tengeren halászati 
tevékenység végzésével;

c) a halászhajót aktív hajóként 
lajstromozták, és a támogatási kérelem 
benyújtásának évét megelőző utolsó három 
naptári évben legalább 120 napot töltött a 
tengeren halászati tevékenység végzésével;

Or. es

Indokolás

A hajók tevékenységből való kivonását az gyenge fenntarthatóságuk és versenyképességük 
határozza meg, ami gyakran összekapcsolódik a korlátozott működőképességükkel. Ezért 
fontos lazítani ezen a feltételen, hogy elősegítsék az ilyen intézkedésekben való részvételüket.

Módosítás 683
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kedvezményezett a támogatás 
kézhezvételét követő öt éven belül nem 
kérheti halászhajó lajstromozását.

e) a kedvezményezett a támogatás 
kézhezvételét követő öt éven belül nem 
kérheti új halászhajó lajstromozását.

Or. en

Indokolás

Az ETHA egy adott hajó és annak halászati kapacitásának a halászati tevékenységből való 
kivonását támogathatja, és nem a kedvezményezett kivonulását a kereskedelmi 
tevékenységekből. Ráadásul a kedvezményezett nem a hajó kivonásával létrejött kapacitáson 
belül lajstromoz egy másik hajót, hanem egy nemzeti korláton belül rendelkezésre álló másik 
kapacitáson belül.

Módosítás 684
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kedvezményezett a támogatás 
kézhezvételét követő öt éven belül nem 
kérheti halászhajó lajstromozását.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 685
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kedvezményezett a támogatás 
kézhezvételét követő öt éven belül nem 
kérheti halászhajó lajstromozását.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. it
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Módosítás 686
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azok a halászok, akik a tengeren a 
végleges beszüntetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén dolgoztak a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját megelőző két naptári év 
mindegyikében évente legalább 90 napig, 
szintén igénybe vehetik ezt az intézkedést. 
Az érintett halászoknak ténylegesen be 
kell szüntetniük minden halászati 
tevékenységet. A kedvezményezetteknek az 
nemzeti hatóság előtt bizonyítaniuk kell a 
halászati tevékenységek tényleges 
beszüntetését. A kompenzációt a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját követő egy éven belül kell 
kifizetni.

Or. es

Módosítás 687
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A halászati tevékenységeknek a (2) 
bekezdés szerinti végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatás az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46. cikkének a) pontja és 89. 
cikke szerint a költségektől független 
finanszírozással valósul meg, és a 
következőkön alapul:

törölve

a) a feltételek teljesítése az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46.cikke a) pontjának i. alpontja 
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szerint; valamint

b) az eredmények elérése az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46.cikke a) pontjának ii. 
alpontja szerint;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 52. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az a) pontban említett azon 
feltételek meghatározására, amelyek 
kapcsolódnak az 1380/2013/EU rendelet 
7. cikke szerinti állományvédelmi 
intézkedések végrehajtásához.

Or. pt

Módosítás 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A halászati tevékenységeknek a (2) 
bekezdés szerinti végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatás az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46. cikkének a) pontja és 89. 
cikke szerint a költségektől független 
finanszírozással valósul meg, és a 
következőkön alapul:

törölve

a) a feltételek teljesítése az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46.cikke a) pontjának i. alpontja 
szerint; valamint

b) az eredmények elérése az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46.cikke a) pontjának ii. 
alpontja szerint;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 52. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az a) pontban említett azon 
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feltételek meghatározására, amelyek 
kapcsolódnak az 1380/2013/EU rendelet 
7. cikke szerinti állományvédelmi 
intézkedések végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 689
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A halászati tevékenységeknek a (2) 
bekezdés szerinti végleges beszüntetéséhez 
nyújtandó támogatás az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46. cikkének a) pontja és 89. 
cikke szerint a költségektől független 
finanszírozással valósul meg, és a 
következőkön alapul:

törölve

a) a feltételek teljesítése az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46.cikke a) pontjának i. alpontja 
szerint; valamint

b) az eredmények elérése az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 46.cikke a) pontjának ii. 
alpontja szerint;

Or. es

Módosítás 690
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogathatja a felek közötti 
szociális párbeszédet előmozdító 
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tevékenységeket, különösen a következő 
tevékenységeket, amennyiben azokat a 
nemzeti kollektív megállapodásokat aláíró 
szakszervezetek és munkáltatói szervezetek 
végzik:

a) a halászati ágazatban dolgozó fiatal 
üzletemberek képzése;

b) szakmai fejlesztés és készségszerzés a 
fenntartható halászat érdekében;

b) a bevált halászati gyakorlatok 
tudatosítása és a biodiverzitás védelme;

c) az emberi élet biztonsága és védelme a 
tengeren;

d) a fedélzeten dolgozók egészsége és 
biztonsága.

Or. it

Indokolás

Úgy véljük, hogy az ETHA programozása nem különíthető el a szociális tevékenységi terület 
támogatásától, valamint a környezetvédelmi szempontoktól.

Módosítás 691
Nicola Caputo

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 a következő események 
közül egynek vagy többnek a 
bekövetkezése miatti károk fedezése 
érdekében elősegítse az olyan 
kockázatkezelési eszközökhöz való 
hozzáférésüket, mint például a biztosítási 
kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési 
alapokkal kapcsolatos ösztönzők:

a) természeti katasztrófák;

b) kedvezőtlen időjárási jelenségek;
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c) a vízminőségben és -mennyiségben 
beállt olyan hirtelen változás, amelyért a 
gazdasági szereplőt nem terheli felelősség;

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

e) a halászok vagy halászhajók mentése a 
halászati tevékenységeik során 
bekövetkező tengeri balesetek esetén.

Or. it

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat példáját követve az a)–e) pontban meghatározott okokból az ETHA-
támogatást felhasználhatóvá kell tenni olyan kockázatkezelési eszközökre, mint például a 
biztosítási kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési alapokkal kapcsolatos ösztönzők.

Módosítás 692
Renata Briano

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 a következő események 
közül egynek vagy többnek a 
bekövetkezése miatti károk fedezése 
érdekében elősegítse az olyan 
kockázatkezelési eszközökhöz való 
hozzáférésüket, mint például a biztosítási 
kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési 
alapokkal kapcsolatos ösztönzők:

a) természeti katasztrófák;

b) kedvezőtlen időjárási jelenségek;

c) a vízminőségben és -mennyiségben 
beállt olyan hirtelen változás, amelyért a 
gazdasági szereplőt nem terheli felelősség;

d) az akvakultúrában előforduló olyan 
betegségek, illetve a termelő létesítmények 
olyan hibája vagy megrongálódása, 
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amelyért a gazdasági szereplőt nem terheli 
felelősség;

e) a halászok vagy halászhajók mentése a 
halászati tevékenységeik során 
bekövetkező tengeri balesetek esetén.

Or. it

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat példáját követve a bekezdésben meghatározott okokból az ETHA-
támogatást felhasználhatóvá kell tenni olyan kockázatkezelési eszközökre, mint például a 
biztosítási kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési alapokkal kapcsolatos ösztönzők.

Módosítás 693
Rosa D'Amato

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 a következő események 
közül egynek vagy többnek a 
bekövetkezése miatti károk fedezése 
érdekében elősegítse az olyan 
kockázatkezelési eszközökhöz való 
hozzáférésüket, mint például a biztosítási 
kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési 
alapokkal kapcsolatos ösztönzők:

a) természeti katasztrófák;

b) kedvezőtlen időjárási jelenségek;

c) a vízminőségben és -mennyiségben 
beállt olyan hirtelen változás, amelyért a 
gazdasági szereplőt nem terheli felelősség;

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

e) a halászok vagy halászhajók mentése a 
halászati tevékenységeik során 
bekövetkező tengeri balesetek esetén.
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Or. it

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat példáját követve az a)–e) pontban meghatározott okokból az ETHA-
támogatást felhasználhatóvá kell tenni olyan kockázatkezelési eszközökre, mint például a 
biztosítási kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési alapokkal kapcsolatos ösztönzők.

Módosítás 694
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk

A szociális párbeszédre irányuló 
beruházások

Az ETHA támogathatja a felek közötti 
szociális párbeszédet előmozdító 
tevékenységeket, különösen a következő 
tevékenységeket, amennyiben azokat a 
nemzeti kollektív megállapodásokat aláíró 
szakszervezetek és munkáltatói szervezetek 
végzik:

a) a halászati ágazatban dolgozó fiatal 
üzletemberek képzése;

b) szakmai fejlesztés és készségszerzés a 
fenntartható halászat érdekében;

c) a bevált halászati gyakorlatok 
tudatosítása és a biodiverzitás védelme;

d) az emberi élet biztonsága és védelme a 
tengeren;

e) a fedélzeten dolgozók egészsége és 
biztonsága.

Or. it

Indokolás

Úgy véljük, hogy az ETHA programozása nem különíthető el a szociális tevékenységi terület 
támogatásától, valamint a környezetvédelmi szempontoktól.
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Módosítás 695
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk

(1) Az ETHA támogathatja a felek közötti 
szociális párbeszédet előmozdító 
tevékenységeket, különösen a következő 
tevékenységeket, amennyiben azokat a 
nemzeti kollektív megállapodásokat aláíró 
szakszervezetek és munkáltatói szervezetek 
végzik:

a) a halászati ágazatban dolgozó fiatal 
üzletemberek képzése;

b) szakmai fejlesztés és készségszerzés a 
fenntartható halászat érdekében;

c) a bevált halászati gyakorlatok 
tudatosítása és a biodiverzitás védelme;

d) az emberi élet biztonsága és védelme a 
tengeren;

e) a fedélzeten dolgozók egészsége és 
biztonsága.

Or. it

Módosítás 696
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A halászati tevékenységek rendkívüli
szüneteltetése

A halászati tevékenységek ideiglenes
szüneteltetése

Or. de

Módosítás 697
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk A halászati tevékenységek 
rendkívüli szüneteltetése

18. cikk A halászati tevékenységek 
ideiglenes szüneteltetése

Or. en

Módosítás 698
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A halászati tevékenységek rendkívüli
szüneteltetése

A halászati tevékenységek ideiglenes
szüneteltetése

Or. fr

Módosítás 699
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A halászati tevékenységek rendkívüli
szüneteltetése

A halászati tevékenységek ideiglenes
szüneteltetése

Or. es

Módosítás 700
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
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18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A halászati tevékenységek rendkívüli
szüneteltetése

A halászati tevékenységek szüneteltetése

Or. fr

Módosítás 701
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk A halászati tevékenységek 
rendkívüli szüneteltetése

18. cikk A halászati tevékenységek 
előre nem látható és rendkívüli 
szüneteltetése

Or. en

Módosítás 702
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

(1) Az ETHA támogatást nyújt a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő előre nem látható és rendkívüli 
szüneteltetése esetén fizetendő 
ellentételezésre:

Or. en

Módosítás 703
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
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18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

Or. en

Módosítás 704
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő ideiglenes szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

Or. de

Módosítás 705
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő ideiglenes szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak támogatást kell nyújtania a halászoknak, amikor kötelesek ideiglenesen 
szüneteltetni a halászatot.
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Módosítás 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő ideiglenes szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

Or. en

Módosítás 707
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő ideiglenes szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

Or. es

Módosítás 708
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő ideiglenes szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:
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Or. es

Módosítás 709
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő rendkívüli szüneteltetése esetén 
fizetendő ellentételezésre:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység alábbi okokból 
történő szüneteltetése esetén fizetendő 
ellentételezésre:

Or. fr

Módosítás 710
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1380/2013/EU rendelet 7. cikke 
(1) bekezdésének a), b), c) és j) pontja 
szerinti állományvédelmi intézkedések 
vagy a velük egyenértékű, a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetek által 
elfogadott intézkedések, ha azok érintik az 
Uniót;

a) az 1380/2013/EU rendelet 7. cikke 
(1) bekezdésének a), b), c) és j) pontja 
szerinti állományvédelmi intézkedések, a 
c) pont szerinti intézkedések, ha a [KHP-
rendelet]-nek megfelelően van egy 
meghatározott biológiai nyugalmi időszak,
vagy a velük egyenértékű, a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetek által 
elfogadott intézkedések, ha azok érintik az 
Uniót;

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak támogatást kell nyújtania a halászok számára, ha azok kötelesek ideiglenesen 
szüneteltetni a halászatot, különösen ha az alaprendelet értelmében sürgősségi intézkedéseket 
vagy biológiai nyugalmi időszakokat kell bevezetni.
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Módosítás 711
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1380/2013/EU rendelet 7. cikke 
(1) bekezdésének a), b), c) és j) pontja 
szerinti állományvédelmi intézkedések 
vagy a velük egyenértékű, a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetek által 
elfogadott intézkedések, ha azok érintik az 
Uniót;

a) az 1380/2013/EU rendelet 7. cikke 
(1) bekezdésének a), b), c) és j) pontja 
szerinti állományvédelmi intézkedések, 
beleértve a biológiai nyugalmi 
időszakokat is, vagy a velük egyenértékű, a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek által elfogadott intézkedések, 
ha azok érintik az Uniót;

Or. es

Módosítás 712
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bizottsági intézkedések a tengerek 
biológiai erőforrásait súlyosan fenyegető 
veszély esetén, az 1380/2013/EU rendelet 
12. cikke szerint;

b) az 1380/2013/EU rendelet 12. és 
13. cikkében említett bizottsági 
intézkedések és tagállami sürgősségi 
intézkedések;

Or. de

Indokolás

Az 508/2014/EU rendeletből átemelt szöveg és feltételek.

Módosítás 713
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ba) a Bizottság által elfogadott, a 
[KHP-renelet] 13. cikkében említett 
sürgősségi intézkedések alkalmazása 
esetén;

Or. fr

Indokolás

Az ETHA-nak támogatást kell nyújtania a halászok számára, ha azok kötelesek ideiglenesen 
szüneteltetni a halászatot, különösen ha az alaprendelet értelmében sürgősségi intézkedéseket 
vagy biológiai nyugalmi időszakokat kell bevezetni.

Módosítás 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás vagy a hozzá 
csatolt jegyzőkönyv alkalmazásának vis 
maior miatti megszakítása; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 715
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás vagy a hozzá 
csatolt jegyzőkönyv alkalmazásának vis 
maior miatti megszakítása; vagy

c) valamely fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás vagy a hozzá 
csatolt jegyzőkönyv alkalmazásának 
megszakítása; vagy

Or. fr



AM\1167349HU.docx 29/174 PE629.604v01-00

HU

Módosítás 716
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás vagy a hozzá 
csatolt jegyzőkönyv alkalmazásának vis 
maior miatti megszakítása; vagy

c) valamely fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás vagy a hozzá 
csatolt jegyzőkönyv alkalmazásának 
megszakítása vagy megújításának 
elmaradása; vagy

Or. es

Módosítás 717
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) természeti katasztrófák vagy
környezeti események esetén, amelyeket az 
adott tagállam illetékes hatóságai 
hivatalosan elismertek.

d) természeti katasztrófák, környezeti 
események vagy a halászati 
tevékenységnek a puhatestűek 
szennyeződése miatti beszüntetése esetén, 
ami a toxintermelő planktonok 
elszaporodása vagy biotoxinokat 
tartalmazó planktonok jelenléte, illetve 
mikrobiológiai szennyezés miatt 
következett be, amelyeket az adott tagállam 
illetékes hatóságai hivatalosan elismertek.

Or. es

Indokolás

Be kell vonni a puhatestűeket halászó flottákat is, amelyek időszakosan beszüntetik halászati 
tevékenységeiket a puhatestűek gyakori és tartós szennyeződése miatt, ami a toxintermelő 
planktonok elszaporodása vagy biotoxinokat tartalmazó planktonok jelenléte, illetve 
mikrobiológiai szennyezés miatt következik be.

Módosítás 718
Liadh Ní Riada
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) természeti katasztrófák vagy 
környezeti események esetén, amelyeket az 
adott tagállam illetékes hatóságai 
hivatalosan elismertek.

d) elhúzódó nem biztonságos tengeri 
időjárási viszonyok esetén, amelyek egy 
adott halászati tevékenységet érintenek, 
ha egy tagállam nemzeti meteorológia 
szolgálata hivatalos időjárási 
figyelmeztetést jelent be, és az érvényben 
van, természeti katasztrófák vagy 
környezeti események esetén, amelyeket az 
adott tagállam illetékes hatóságai 
hivatalosan elismertek.

Or. en

Módosítás 719
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) természeti katasztrófák vagy
környezeti események esetén, amelyeket az 
adott tagállam illetékes hatóságai 
hivatalosan elismertek.

d) természeti katasztrófák, környezeti 
események vagy a halászati tevékenységek 
során a tengeren bekövetkező balesetek 
esetén, amelyeket az adott tagállam
illetékes hatóságai hivatalosan elismertek.

Or. en

Módosítás 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) természeti katasztrófák vagy
környezeti események esetén, amelyeket az 

d) természeti katasztrófák, környezeti 
események vagy a halászati területek 
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adott tagállam illetékes hatóságai 
hivatalosan elismertek.

szennyeződése esetén, amelyeket az adott 
tagállam illetékes hatóságai hivatalosan 
elismertek.

Or. es

Módosítás 721
Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) tengeri közlekedési balesetek, 
amelyek érinthetik a tengervizeket és a 
tengerpartot, és így hatást gyakorolnak a 
halászati erőforrásokra.

Or. es

Indokolás

Az európai part mentén bekövetkezett tengeri balesetek sorozata, mint például az Erika és a 
Prestige balesete, környezeti és gazdasági hatást gyakorolt a tengeri erőforrásokra és a part 
menti területek gazdaságaira az olajszennyezés és más anyagok miatt. Ezért rendelkezni kell a 
hasonló balesetek lehetséges hatásairól.

Módosítás 722
Alain Cadec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a halászati időszakok ismétlődő 
szezonális felfüggesztését nem kell 
figyelembe venni, amikor e cikk alapján 
kompenzációt nyújtanak vagy kifizetéseket 
hajtanak végre.

Or. fr
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Módosítás 723
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
támogatás csak az alábbi esetekben 
adható:

törölve

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

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az
előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

Or. es

Indokolás

A rendkívüli szüneteltetés a flottákat és nem az egyes hajókat érinti, és rontja a flottát alkotó 
összes hajó gazdasági versenyképességét és életképességét. A minimális szüneteltetési időt 
tudományos és műszaki jelentések alapján kell meghatározni, és az érintett vállalkozás 
forgalmára vonatkozó követelmény ellenőrzése ellentétes az ilyen intézkedésekhez annak 
érdekében szükséges adminisztratív rugalmassággal, hogy ne okozzanak további kárt a 
halászoknak.

Módosítás 724
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
támogatás csak az alábbi esetekben 
adható:

törölve

a) az érintett hajó kereskedelmi 
tevékenységét legalább 90 egymást követő 
napra leállítják; valamint
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b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

Or. fr

Módosítás 725
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

törölve

Or. es

Módosítás 726
Ana Miranda

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 legalább 15 egymást követő 
napra leállítják; valamint

Or. es

Módosítás 727
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az érintett hajó halászati
tevékenységét legalább 30 egymást követő 
napra leállítják; valamint

Or. it

Indokolás

Ahhoz, hogy a cikk rendelkezései hatékonyak legyenek, felül kell vizsgálni az időtartamot, 
mivel a gyakorlatban a halászati tevékenység nagyban függ a műveleteket érintő tényezőktől, 
amelyek néha nagyon súlyos hatást fejtenek ki.

Módosítás 728
Renata Briano

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 halászati
tevékenységét legalább 30 egymást követő 
napra leállítják.

Or. it

Módosítás 729
João Ferreira

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 legalább 30 napra leállítják; 
valamint

Or. pt

Módosítás 730
Izaskun Bilbao Barandica
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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 legalább 30 egymást követő 
napra leállítják; valamint

Or. es

Módosítás 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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 legalább 60 egymást követő 
napra leállítják; valamint

Or. es

Indokolás

Az ETHA támogatása szükségesnek tekintendő, ha a kereskedelmi tevékenységeket 60 egymást 
követő napra leállítják, és a veszteségek az előző évhez képest 10%-ot tesznek ki. Ha 
megemelik ezeket a küszöbértékeket, akkor kizárják a vis maior miatti vagy az erőforrások 
megőrzését szolgáló rendkívüli szüneteltetéseket.

Módosítás 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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 legalább 120 egymást 
követő napra leállítják; valamint
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Or. en

Módosítás 733
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 legalább 90 egymást követő 
napra leállítják, ha a leállítást nem tervezik 
ismétlődően; valamint

Or. en

Módosítás 734
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 legalább 90 egymást követő 
napra vagy a szezonális halászat 
időtartamának 25%-ára leállítják; 
valamint

Or. en

Módosítás 735
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 

törölve
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előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

Or. es

Módosítás 736
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

törölve

Or. pt

Módosítás 737
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

törölve

Or. it

Módosítás 738
Remo Sernagiotto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

törölve

Or. it

Módosítás 739
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

törölve

Or. it

Módosítás 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző három naptári évi átlagos forgalma 
alapján számítva – meghaladja a 
vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

b) a szüneteltetésből eredő gazdasági 
veszteség – az érintett vállalkozásnak az 
előző naptári évi átlagos forgalma alapján 
számítva – meghaladja a vállalkozás éves 
forgalmának 10 %-át.

Or. es
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Indokolás

Az ETHA támogatása szükségesnek tekintendő, ha a kereskedelmi tevékenységeket 30 egymást 
követő napra leállítják, és a veszteségek az előző évhez képest 10%-ot tesznek ki. Ha 
megemelik ezeket a küszöbértékeket, akkor kizárják a vis maior miatti vagy az erőforrások 
megőrzését szolgáló rendkívüli szüneteltetéseket.

Módosítás 741
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

b) olyan halászoknak, akik a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző három 
naptári év mindegyikében legalább 120 
napot dolgoztak a tengeren a rendkívüli 
szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

Ebben a bekezdésben a tengeren töltött 
napok számára vonatkozó utalás az 
angolna halászatára nem vonatkozik.

Or. es

Módosítás 742
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző naptári évben legalább 30 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

Or. es

Módosítás 743
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) olyan halászhajók üzemeltetőinek, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év során
legalább 180 napot töltöttek a tengeren 
halászati tevékenység végzésével; vagy

Or. en

Indokolás

A halászati tevékenység ideiglenes szüneteltetésére nyújtott támogatást a hajó üzemeltetője 
számára kell kifizetni, aki nem mindig tulajdonosa a hajónak. Mivel a balti-tengeri 
halállomány állapota romlik, a halászok egyre gyakrabban kénytelenek távol maradni a 
halászattól. Ugyanakkor az időjárási körülmények gyakran ellehetetlenítik, hogy tengerre 
szálljanak, és ezért nehéz teljesíteni az ilyen sok napig tartó halászatra vonatkozó feltételt.

Módosítás 744
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) azon uniós halászhajók 
tulajdonosai, amelyeket aktív hajókként 
lajstromoztak, és amelyek a támogatási 
kérelem benyújtásának időpontját 
megelőző utolsó két naptári év során
legalább átlagosan 90 napot töltöttek a 
tengeren halászati tevékenység végzésével; 
vagy

Or. it

Módosítás 745
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) azon uniós halászhajók 
tulajdonosai, amelyeket aktív hajókként 
lajstromoztak, és amelyek a támogatási 
kérelem benyújtásának időpontját 
megelőző utolsó két naptári év során
legalább átlagosan 90 napot töltöttek a 
tengeren halászati tevékenység végzésével; 
vagy

Or. it

Módosítás 746
Remo Sernagiotto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) azon uniós halászhajók tulajdonosai
– a hajótulajdonosok –, amelyeket aktív 
hajókként lajstromoztak, és amelyek a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját megelőző utolsó két naptári év 
során legalább átlagosan 90 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
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végzésével; vagy

Or. it

Módosítás 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző naptári évben legalább 90 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

Or. es

Indokolás

Ezek a hajótulajdonosokra vonatkozó feltételek – azaz a kérelem benyújtását megelőző három 
éves időszak és a 120 napos időszak – kizárnák azokat a hajókat, amelyek most kezdik 
halászati tevékenységüket, és ezért törékenyebb pénzügyi egyensúllyal rendelkező 
vállalkozások.

Módosítás 748
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó két naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot, illetve 
a szezonális halászat időszakának 30%-át
töltötték a tengeren halászati tevékenység 
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végzésével; vagy

Or. en

Módosítás 749
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év közül 
legalább kettőben legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

Or. en

Indokolás

Az északi uniós vizeken a heves szél és a jeges körülmények miatt nagy mértékben csökkenhet 
azoknak a napoknak a száma, amikor halászati tevékenységet lehet végezni.

Módosítás 750
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó két naptári év során
legalább 120 napot töltöttek a tengeren 
halászati tevékenység végzésével; vagy

Or. fr
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Módosítás 751
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári év 
mindegyikében legalább 120 napot 
töltöttek a tengeren halászati tevékenység 
végzésével; vagy

a) olyan halászhajók tulajdonosainak, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző utolsó három naptári évben 
legalább 120 napot töltöttek a tengeren 
halászati tevékenység végzésével; vagy

Or. es

Módosítás 752
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év során legalább 180 napot 
dolgoztak a tengeren az ideiglenes
szüneteltetés által érintett uniós halászhajó 
fedélzetén.

Or. en

Indokolás

Mivel a balti-tengeri halállomány állapota romlik, a halászok egyre gyakrabban kénytelenek 
távol maradni a halászattól. Ugyanakkor az időjárási körülmények gyakran ellehetetlenítik, 
hogy tengerre szálljanak, és ezért nehéz teljesíteni az ilyen sok napig tartó halászatra 
vonatkozó feltételt.

Módosítás 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző naptári évben legalább 90 napot 
dolgoztak a tengeren a rendkívüli 
szüneteltetés által érintett uniós halászhajó 
fedélzetén.

Or. es

Indokolás

Ezek a legénységre vonatkozó feltételek – azaz a kérelem benyújtását megelőző három éves 
időszak és a 120 napos időszak – kizárnák azokat a személyeket, akik nem voltak a legénység 
tagjai az elmúlt három év mindegyikében, és nem dolgoztak 120 napot az e pontban 
megadottak szerint. Gyakran előfordul, hogy fiatal halászok csatlakoznak a hajó 
legénységéhez, és nincs 3 év szolgálati idejük az említett hajó fedélzetén, illetve nem teljesítik 
a szükséges 120 tevékenységi napot.

Módosítás 754
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző naptári év során legalább 
átlagosan 90 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

Or. it

Indokolás

A  halászati tevékenység nagyban függ a műveleteket érintő tényezőktől, amelyek néha nagyon 
súlyos hatást fejtenek ki.
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Módosítás 755
Remo Sernagiotto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző naptári év során legalább 
átlagosan 90 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

Or. it

Módosítás 756
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző két naptári év során legalább 
átlagosan 90 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

Or. it

Indokolás

Ahhoz, hogy a cikk rendelkezései hatékonyak legyenek, felül kell vizsgálni az időtartamot, 
mivel a gyakorlatban a halászati tevékenység nagyban függ a műveleteket érintő tényezőktől, 
amelyek néha nagyon súlyos hatást fejtenek ki.

Módosítás 757
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
két naptári év során legalább 120 napot 
dolgoztak a tengeren az ideiglenes
szüneteltetés által érintett uniós halászhajó 
fedélzetén.

Or. en

Módosítás 758
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző két naptári év során legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

Or. fr

Módosítás 759
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren az 
ideiglenes szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

Or. de
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Módosítás 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári év mindegyikében legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

b) olyan halászoknak, akik a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző három naptári évben legalább 
120 napot dolgoztak a tengeren a 
rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén.

Or. es

Módosítás 761
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan halászoknak, akik az 
ideiglenes szüneteltetés miatti támogatási 
kérelem benyújtását megelőző két naptári 
év során legalább 120 napot dolgoztak.

Or. fr

Indokolás

A halászokat is be kell vonni a halászati tevékenység ideiglenes szüneteltetésére nyújtott 
kompenzációba.

Módosítás 762
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben a bekezdésben a tengeren töltött 
napok számára vonatkozó utalás az 
angolna halászatára nem vonatkozik.

törölve

Or. en

Indokolás

Az angolna ugyanolyan faj, mint a többi, és e tevékenység végrehajtása szempontjából nincs 
jelentősége.

Módosítás 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben a bekezdésben a tengeren töltött 
napok számára vonatkozó utalás az 
angolna halászatára nem vonatkozik.

Ebben a bekezdésben a tengeren töltött 
napok számára vonatkozó utalás az 
angolna halászatára és a 10 méter alatti 
hajókra nem vonatkozik.

Or. en

Módosítás 764
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
támogatás hajónként legfeljebb 6 hónapra 
adható a 2021–2027 közötti időszakban.

törölve

Or. de

Indokolás

A halászati tevékenység rendkívüli, ideiglenes vagy időszakos szüneteltetését nem szabad 
összekapcsolni egy megalapozatlan 6 hónapos határidővel. Az időtartamot sokkal inkább a 
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szüneteltetés okának súlyossága alapján kell meghatározni. A kompenzáció összegére és 
időtartamára vonatkozó döntést a halászok jövedelemkiesése alapján kell meghozni, és azt a 
tagállamokra kell bízni.

Módosítás 765
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
támogatás hajónként legfeljebb 6 hónapra 
adható a 2021–2027 közötti időszakban.

törölve

Or. pt

Módosítás 766
Czesław Hoc

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 meggyőződik arról, hogy 
az ideiglenes szüneteltetés időszakában az 
érintett hajó felhagyott minden halászati 
tevékenységgel, valamint arról, hogy nem 
került sor a hajó más célokra történő 
használatából eredő túlkompenzációra.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a cikk koherens szövegének biztosítása.

Módosítás 767



AM\1167349HU.docx 51/174 PE629.604v01-00

HU

Alain Cadec

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 meggyőződik arról, hogy 
az ideiglenes szüneteltetés időszakában az 
érintett hajó felhagyott minden halászati 
tevékenységgel, valamint arról, hogy nem 
került sor a hajó más célokra történő 
használatából eredő túlkompenzációra.

Or. fr

Módosítás 768
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

18a. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes 
szüneteltetése

(1) Az ETHA támogathatja a halászati 
tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez 
szükséges intézkedéseket a következő 
esetekben: a) biológiai nyugalmi 
időszakok alatt; b) abban az esetben, ha 
az ideiglenes szüneteltetést az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet szerint 
elfogadott gazdálkodási terv vagy a 
1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke 
alapján elfogadott többéves terv irányozza 
elő, mivel a halászati erőkifejtést –
tudományos szakvélemény alapján –
csökkenteni kell az 1380/2013/EU 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével vagy 
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2. cikke (5) bekezdésének a) pontjával 
összhangban lévő célkitűzések eléréséhez. 
(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) azon 
uniós halászhajók tulajdonosai, amelyeket 
aktív hajókként lajstromoztak, és amelyek 
a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját megelőző két naptári évben 
legalább átlagosan 90 napig folytattak 
halászati tevékenységet a tengeren; vagy 
b) azok a halászok, akik a tengeren az 
ideiglenes szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén dolgoztak a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját megelőző két naptári évben 
legalább átlagosan 90 napig. (4) A 
halászhajó vagy halászok által végzett 
minden halászati tevékenységet 
ténylegesen fel kell függeszteni. Az 
illetékes hatóságnak meg kell győződnie 
arról, hogy a szóban forgó halászhajó 
minden halászati tevékenységet 
beszüntetett az ideiglenes szüneteltetés 
által érintett időszakban.

Or. it

Indokolás

Szükségesnek tartjuk újra bevezetni azt az intézkedést, amely nagyon sikeres volt minden 
olyan programozásban, ahol végrehajtották.

Módosítás 769
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes 
szüneteltetése
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(1) Az ETHA támogathatja a halászati 
tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez 
szükséges intézkedéseket a következő 
esetekben:

a) biológiai nyugalmi időszakok alatt;

b) abban az esetben, ha az ideiglenes 
szüneteltetést az 1967/2006/EK tanácsi 
rendelet szerint elfogadott gazdálkodási 
terv vagy a 1380/2013/EU rendelet 9. és 
10. cikke alapján elfogadott többéves terv 
irányozza elő, mivel a halászati 
erőkifejtést – tudományos szakvélemény 
alapján – csökkenteni kell az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdésével vagy 2. cikke (5) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
lévő célkitűzések eléréséhez.

(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) azon uniós halászhajók tulajdonosai, 
amelyeket aktív hajókként lajstromoztak, 
és amelyek a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző két 
naptári évben legalább átlagosan 90 napig 
folytattak halászati tevékenységet a 
tengeren; vagy

b) azok a halászok, akik a tengeren az 
ideiglenes szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén dolgoztak a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját megelőző két naptári évben 
legalább átlagosan 90 napig.

(4) A halászhajó vagy halászok által 
végzett minden halászati tevékenységet 
ténylegesen fel kell függeszteni. Az 
illetékes hatóságnak meg kell győződnie 
arról, hogy a szóban forgó halászhajó 
minden halászati tevékenységet 
beszüntetett az ideiglenes szüneteltetés 
által érintett időszakban.

Or. it
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Indokolás

Szükségesnek tartjuk újra bevezetni azt az intézkedést, amely nagyon sikeres volt minden 
olyan programozásban, ahol végrehajtották.

Módosítás 770
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes 
szüneteltetése

(1) Az ETHA támogathatja a halászati 
tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez 
szükséges intézkedéseket a következő 
esetekben:

a) biológiai nyugalmi időszakok alatt;

b) abban az esetben, ha az ideiglenes 
szüneteltetést az 1967/2006/EK tanácsi 
rendelet szerint elfogadott gazdálkodási 
terv vagy a 1380/2013/EU rendelet 9. és 
10. cikke alapján elfogadott többéves terv 
irányozza elő, mivel a halászati 
erőkifejtést – tudományos szakvélemény 
alapján – csökkenteni kell az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdésével vagy 2. cikke (5) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
lévő célkitűzések eléréséhez.

(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) azon uniós halászhajók tulajdonosai, 
amelyeket aktív hajókként lajstromoztak, 
és amelyek a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző két 
naptári évben legalább átlagosan 90 napig 
folytattak halászati tevékenységet a 
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tengeren; vagy

b) azok a halászok, akik a tengeren az 
ideiglenes szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén dolgoztak a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját megelőző két naptári évben 
legalább átlagosan 90 napig.

(4) A halászhajó vagy halászok által 
végzett minden halászati tevékenységet 
ténylegesen fel kell függeszteni. Az 
illetékes hatóságnak meg kell győződnie 
arról, hogy a szóban forgó halászhajó 
minden halászati tevékenységet 
beszüntetett az ideiglenes szüneteltetés 
által érintett időszakban.

Or. it

Indokolás

Szükségesnek tartjuk újra bevezetni azt az intézkedést, amely nagyon sikeres volt minden 
olyan programozásban, ahol végrehajtották.

Módosítás 771
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes 
szüneteltetése

(1) Az ETHA támogathatja a halászati 
tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez 
szükséges intézkedéseket a következő 
esetekben: a) biológiai nyugalmi 
időszakok alatt; b) abban az esetben, ha 
az ideiglenes szüneteltetést az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet szerint 
elfogadott gazdálkodási terv vagy a 
1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke 
alapján elfogadott többéves terv irányozza 
elő, mivel a halászati erőkifejtést –
tudományos szakvélemény alapján –
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csökkenteni kell az 1380/2013/EU 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével vagy 
2. cikke (5) bekezdésének a) pontjával 
összhangban lévő célkitűzések eléréséhez.

(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) azon uniós halászhajók tulajdonosai, 
amelyeket aktív hajókként lajstromoztak, 
és amelyek a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző két 
naptári évben legalább átlagosan 90 napig 
folytattak halászati tevékenységet a 
tengeren;

b) azok a halászok, akik a tengeren az 
ideiglenes szüneteltetés által érintett uniós 
halászhajó fedélzetén dolgoztak a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját megelőző két naptári évben 
legalább átlagosan 90 napig.

(4) A halászhajó vagy halászok által 
végzett minden halászati tevékenységet 
ténylegesen fel kell függeszteni. Az 
illetékes hatóságnak meg kell győződnie 
arról, hogy a szóban forgó halászhajó 
minden halászati tevékenységet 
beszüntetett az ideiglenes szüneteltetés 
által érintett időszakban.

Or. it

Indokolás

Szükségesnek tartjuk újra bevezetni azt az intézkedést, amely nagyon sikeres volt minden 
olyan programozásban, ahol végrehajtották.

Módosítás 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

A válság által sújtott halászoknak és 
tengeri és édesvízi akvakultúra-ágazati 

termelőknek nyújtott kompenzáció

A halászati és akvakultúra-piaci válságok, 
természeti katasztrófák vagy környezeti 
események esetén az ETHAA támogatást 
nyújthat a válság által sújtott halászoknak 
és tengeri és édesvízi akvakultúra-ágazati 
termelőknek. A támogatást az adott 
tagállam illetékes hatóságai által 
hivatalosan bejelentett kár 
ellentételezésére lehet megadni. A 
támogatást vagy a tagállamok nyújthatják 
közvetlenül az érintett halászoknak és 
tengeri és édesvízi akvakultúra-ágazati 
termelőknek, vagy pedig egy kölcsönös 
kockázati alaphoz járulhatnak hozzá.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági alapokhoz hasonlóan a létre kell hozni a halászoknak és tengeri és édesvízi 
akvakultúra-ágazati termelőknek biztosított piaci védőhálót is.

Módosítás 773
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat az 
1380/2013/EU rendelet 36. cikkében előírt 
és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletben 
részletesen meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer kifejlesztéséhez és 
végrehajtásához.

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat az 
1380/2013/EU rendelet 36. cikkében előírt 
és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletben 
részletesen meghatározott uniós halászati 
ellenőrzési rendszer kifejlesztéséhez és 
végrehajtásához.

Or. en
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Módosítás 774
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Különösen az alábbi 
művelettípusok támogathatók:

a) a tengeri és belvízi halászat 
ellenőrzéséhez szükséges berendezések 
beszerzése és telepítése;

b) a tengeri és belvízi halászatot érintő 
ellenőrzési tevékenységek végrehajtásához 
kapcsolódó operatív költségek;

c) szemináriumok szervezése, 
médiaeszközök beszerzése, a többek között 
a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászattal (IUU) vagy a 
KHP szabályaival kapcsolatos 
információk terjesztése.

Or. en

Indokolás

A támogatható költségeknek a javasolt rendeletben meghatározott jegyzéke túl szűk. Ha nem 
finanszírozzák az ellenőrzési szolgálatokat, az súlyosbíthatja a balti-tengeri élő erőforrások 
fenntartható kezelésének elmaradását.

Módosítás 775
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 13. cikk j) pontjától eltérően az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
kiterjedhet az alábbiakra is:

(2) A 13. cikktől eltérően az (1) 
bekezdésben említett támogatás kiterjedhet 
az alábbiakra is:

Or. it
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Indokolás

A 13. cikkel való összhang biztosítása.

Módosítás 776
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 13. cikk j) pontjától eltérően az 
(1) bekezdésben említett támogatás 
kiterjedhet az alábbiakra is:

(2) A 13. cikktől eltérően az (1) 
bekezdésben említett támogatás kiterjedhet 
az alábbiakra is:

Or. it

Indokolás

A 13. cikk módosításával összhangban a j) pontra utaló hivatkozást törölni kell.

Módosítás 777
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzési célokra szolgáló 
kötelező hajókövetési és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek szükséges 
komponenseinek megvásárlása és a hajókra 
történő telepítése kizárólag kisüzemi part 
menti halászhajók esetében;

a) az ellenőrzési célokra szolgáló 
kötelező hajókövetési és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek szükséges 
komponenseinek megvásárlása, a hajókra 
történő telepítése és kezelése kizárólag a 
12 méternél nem hosszabb halászhajók 
esetében;

Or. it

Indokolás

Az egyértelmű szabályozás érdekében módosítani kell a (2) bekezdés a) pontját.
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Módosítás 778
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzési célokra szolgáló 
kötelező hajókövetési és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek szükséges 
komponenseinek megvásárlása és a hajókra 
történő telepítése kizárólag kisüzemi part 
menti halászhajók esetében;

a) az ellenőrzési célokra szolgáló 
kötelező hajókövetési és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek szükséges 
komponenseinek megvásárlása, a hajókra 
történő telepítése és kezelése kizárólag a 
12 méternél nem hosszabb halászhajók 
esetében;

Or. it

Indokolás

A módosításra az egyértelmű szabályozás miatt van szükség.

Módosítás 779
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzési célokra szolgáló 
kötelező hajókövetési és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek szükséges 
komponenseinek megvásárlása és a hajókra 
történő telepítése kizárólag kisüzemi part 
menti halászhajók esetében;

a) az ellenőrzési és vizsgálati célokra 
szolgáló hajókövetési és elektronikus 
jelentéstételi rendszerek szükséges 
komponenseinek megvásárlása és a hajókra 
történő telepítése kizárólag kisüzemi part 
menti halászhajók esetében;

Or. en

Módosítás 780
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke 
szerinti kirakodási kötelezettség 
végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló 
kötelező elektronikus távellenőrzési 
rendszerek szükséges komponenseinek 
megvásárlása és a hajókra történő 
telepítése;

b) az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke 
szerinti kirakodási kötelezettség 
végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló 
elektronikus távellenőrzési rendszerek 
szükséges komponenseinek megvásárlása 
és a hajókra történő telepítése;

Or. en

Módosítás 781
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hajtómotor-teljesítmény kötelező
folyamatos mérésére és rögzítésére 
szolgáló eszközök megvásárlása és 
telepítése.

c) a hajtómotor-teljesítmény 
folyamatos mérésére és rögzítésére 
szolgáló eszközök megvásárlása és 
telepítése.

Or. en

Módosítás 782
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
támogatás a 28. cikk szerinti 
tengerfelügyelethez és a 29. cikkben 
említett parti őrségi feladatokkal 
kapcsolatos európai együttműködéshez is 
hozzájárulhat.

törölve

Or. pt
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Módosítás 783
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
támogatás a 28. cikk szerinti 
tengerfelügyelethez és a 29. cikkben 
említett parti őrségi feladatokkal 
kapcsolatos európai együttműködéshez is 
hozzájárulhat.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
támogatás a 28. cikk szerinti 
tengerfelügyelethez is hozzájárulhat.

Or. fr

Módosítás 784
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk Halászati gazdálkodás
céljából és tudományos célokból végzett 
adatgyűjtés és -kezelés

20. cikk Halászati és akvakultúra-
gazdálkodás céljából és tudományos 
célokból végzett adatgyűjtés és -kezelés

Or. en

Módosítás 785
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

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 

(1) Az ETHA támogatást nyújthat 
halászati és akvakultúra-gazdálkodás
céljából és tudományos célokból végzett 
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adatgyűjtéshez és -kezeléshez, amint azt az 
1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és 
(2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, 
az (EU) 2017/1004 rendelet pedig 
pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. 
cikkében említett nemzeti munkatervek 
alapján.

adatgyűjtéshez és -kezeléshez, ideértve a 
hobbihorgászatra vonatkozó adatokat is, 
amint azt az 1380/2013/EU rendelet 25. 
cikkének (1) és (2) bekezdése és 27. cikke 
meghatározza, az (EU) 2017/1004 rendelet 
pedig pontosítja az (EU) 2017/1004 
rendelet 6. cikkében említett nemzeti 
munkatervek alapján.

Or. en

Módosítás 786
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

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

Or. en

Módosítás 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat 
halászati gazdálkodás céljából és 
tudományos célokból végzett 
adatgyűjtéshez és -kezeléshez, amint azt az 
1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és 
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(2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, 
az (EU) 2017/1004 rendelet pedig 
pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. 
cikkében említett nemzeti munkatervek 
alapján.

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

Or. en

Módosítás 788
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján szabályokat határozhat meg 
az (1) bekezdésben említett nemzeti 
munkatervek tekintetében alkalmazandó 
eljárások, formai követelmények és 
benyújtási határidők vonatkozásában. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat az 53. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Or. pt

Módosítás 789
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A munkaterv érvénybe lépését 
megelőző év december 31. napjáig a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, amelyekben jóváhagyja vagy 
módosítja az (1) bekezdésben említett 
nemzeti munkaterveket.

törölve

Or. pt



AM\1167349HU.docx 65/174 PE629.604v01-00

HU

Módosítás 790
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 6. 
cikk (2) bekezdése szerinti legkülső 
régiókból származó bizonyos halászati és 
akvakultúra-termékek halászata, 
tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása 
során a kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
legkülső régiókból származó bizonyos 
halászati és akvakultúra-termékek 
halászata, tenyésztése, feldolgozása és 
forgalmazása során a 
kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez. Ez a rendszer a 
halászati és gazdálkodási tevékenységet 
folytató üzemeltetők minden felmerülő 
többletköltségére is alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Ez a cikk minden legkülső régióra alkalmazandó. Figyelembe kell venni a legkülső régiókban 
lévő üzemeltetők minden felmerült többletköltségét is.

Módosítás 791
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 6. 
cikk (2) bekezdése szerinti legkülső 
régiókból származó bizonyos halászati és 
akvakultúra-termékek halászata, 
tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása 
során a kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 6. 
cikk (2) bekezdése szerinti legkülső 
régiókból és az EUMSZ 174. cikkének 
hatálya alá tartozó szigetekből származó 
bizonyos halászati és akvakultúra-termékek 
halászata, tenyésztése, feldolgozása és 
forgalmazása során a 
kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

Or. fr
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Módosítás 792
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 6. 
cikk (2) bekezdése szerinti legkülső 
régiókból származó bizonyos halászati és 
akvakultúra-termékek halászata, 
tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása 
során a kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a 
6. cikk (2) bekezdése szerinti legkülső 
régiókból származó bizonyos halászati és 
akvakultúra-termékek halászata, 
tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása 
során a kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

Or. en

Módosítás 793
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában a (7) bekezdésben 
megállapított kritériumok szerint 
meghatározzák halászati és akvakultúra-
termékek jegyzékét és e termékek 
ellentételezésre jogosult mennyiségét.

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában a (7) bekezdésben 
megállapított kritériumok szerint 
meghatározzák a halászati és gazdálkodási 
szereplőkre alkalmazandó többleköltségek 
jegyzékét. Kidolgozzák a halászati és 
akvakultúra-termékek jegyzékét és e 
termékek ellentételezésre jogosult 
mennyiségét is.

Or. fr

Indokolás

Figyelembe kell venni a legkülső régiókban lévő üzemeltetők minden felmerült 
többletköltségét.
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Módosítás 794
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en

Módosítás 795
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan uniós halászhajók fogtak, 
amelyeket az (1) bekezdésben említett 
régiók valamely kikötőjében 
lajstromoztak, de nem abban a régióban 
működnek, vagy nem oda kötődnek;

Or. fr

Módosítás 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket a legkülső régiókban 
végző, vagy e régiók kikötőjében 
lajstromozott hajót birtokló 
kedvezményezettek számára fizetett 

(6) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket a legkülső régiókban 
végző, vagy e régiók kikötőjében 
lajstromozott és ott működő hajót birtokló 
és tevékenységét e régióban végző 
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ellentételezésben a túlkompenzáció 
elkerülése érdekében figyelembe kell 
venni:

kedvezményezettek számára fizetett 
ellentételezésben a túlkompenzáció 
elkerülése érdekében figyelembe kell 
venni:

Or. fr

Módosítás 797
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 52. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza az 
érintett régiók konkrét hátrányaiból eredő 
többletköltségek kiszámításának 
kritériumait.

törölve

Or. pt

Módosítás 798
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk

A távoli fekvéssel és szigetjelleggel 
összefüggő támogatási program (POSEI)

A Bizottság 2022 végéig jelentést nyújt be 
a legkülső régiókkal kapcsolatos 
rendelkezések végrehajtásáról, és szükség 
esetén megfelelő javaslatokat dolgoz ki. A 
Bizottság értékeli egy távoli fekvéssel és 
szigetjelleggel összefüggő támogatási 
program (POSEI) tengerügy és halászat 
számára való létrehozásának a 
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lehetőségét.

Or. es

Módosítás 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk A tengeri és tengerparti 
biológiai sokféleség és ökoszisztémák 
védelme és helyreállítása

22. cikk A tengeri, tengerparti és 
édesvízi biológiai sokféleség és 
ökoszisztémák védelme és helyreállítása

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedések és támogatások nem hagyhatják ki az édesvízi akvakultúrát.

Módosítás 800
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
tengeri és tengerparti biológiai sokféleség 
és ökoszisztémák – többek között a 
belvizek – védelmét és helyreállítását célzó 
intézkedésekhez.

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a 
tengeri, tengerparti és édesvízi biológiai 
sokféleség és ökoszisztémák – többek 
között a belvizek – védelmét és 
helyreállítását célzó intézkedésekhez.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedések és támogatások nem hagyhatják ki az édesvízi akvakultúrát.

Módosítás 801
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
tengeri és tengerparti biológiai sokféleség 
és ökoszisztémák – többek között a 
belvizek – védelmét és helyreállítását célzó 
intézkedésekhez.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
tengeri és tengerparti biológiai sokféleség 
és ökoszisztémák védelmét és 
helyreállítását célzó intézkedésekhez.

Or. en

Indokolás

A belvízi tevékenységekhez nyújtott támogatást már fedezi az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap. Emellett a belvízi halászati tevékenységek nem tartoznak a tengerpolitika és/vagy a 
közös halászati politika hatálya alá.

Módosítás 802
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás 
a következőkre terjedhet ki:

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás 
különösen a következőkre terjedhet ki:

Or. en

Módosítás 803
Maurice Ponga, Alain Cadec

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 begyűjtéséért járó 
ellentételezés, beleértve a tengeri hínár 
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gyűjtését is az érintett legkülső régiókban;

Or. fr

Indokolás

A legkülső régiókban a tengeri hínár gyors növekedése, ami kifejezetten az 
éghajlatváltozással és az óceán elsavasodásával van ö9sszefüggésben, jelentős károkat okoz, 
és veszélyezteti a régiók gazdasági fejlődését. Ezért a tengeri hínárt gyűjtő halászoknak 
kompenzációt kell nyújtani.

Módosítás 804
John Flack, Stefan Eck

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 
kereskedelmi halászok és hobbihorgászok 
által történő összegyűjtéséért és a tengeri 
hulladék begyűjtésére irányuló nem 
kormányzati és civil társadalmi 
kezdeményezésekért járó ellentételezés;

Or. en

Módosítás 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

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;

Or. en
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Módosítás 806
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 halászok által történő 
begyűjtéséért járó ellentételezés, beleértve 
az említett halászoknak járó ellentételezést 
is;

Or. es

Indokolás

A hulladék halászok általi begyűjtése a halászoknak nyújtott ellentételezésen túl azt is 
megköveteli, hogy képzést nyújtsanak az érintetteknek a szárazföldi hulladékgyűjtési 
rendszerekről, a kommunikációs tevékenységekről stb.

Módosítás 807
João Ferreira

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 begyűjtéséért nyújtott 
ösztönzők;

Or. pt

Módosítás 808
Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék megfelelő átvételéhez 
szükséges létesítményekbe;

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék, valamint az 
1380/2013/EU rendelet 15. cikkében 
meghatározott nem szándékos fogások 
megfelelő átvételéhez szükséges 
létesítményekbe;

Or. it

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi, hogy a kirakodási kötelezettség végrehajtása céljából tengerparti 
létesítményeket finanszírozzanak.

Módosítás 809
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék megfelelő átvételéhez 
szükséges létesítményekbe;

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék, valamint az 
1380/2013/EU rendelet 15. cikkében 
meghatározott nem szándékos fogások 
megfelelő átvételéhez szükséges 
létesítményekbe;

Or. it

Módosítás 810
Renata Briano

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék megfelelő átvételéhez 
szükséges létesítményekbe;

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék, valamint az 
1380/2013/EU rendelet 15. cikkében 
meghatározott nem szándékos fogások 
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megfelelő átvételéhez szükséges 
létesítményekbe;

Or. it

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi, hogy a kirakodási kötelezettség végrehajtása céljából tengerparti 
létesítményeket finanszírozzanak.

Módosítás 811
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék megfelelő átvételéhez 
szükséges létesítményekbe;

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék megfelelő átvételéhez és 
újrafeldolgozásához szükséges 
létesítményekbe;

Or. en

Indokolás

A támogatás hatókörét ki kell terjeszteni a tengerből begyűjtött, gazdátlanul sodródó 
halászhálók és más tengeri hulladékok hatékony újrafeldolgozási módszereinek fejlesztésére 
is.

Módosítás 812
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék megfelelő átvételéhez 
szükséges létesítményekbe;

b) kikötői beruházások az elvesztett 
halászeszközök és a tengerből begyűjtött 
tengeri hulladék megfelelő átvételéhez és 
tárolásához szükséges létesítményekbe;
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Or. en

Módosítás 813
John Flack, Stefan Eck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan beruházások, amelyek az 
elveszett halászeszközök visszaszerzésére 
szolgáló felszerelések beszerzésében és 
telepítésében, a halászeszközök 
nyomkövető elemekkel való 
felszerelésében, valamint a személyzetnek 
az eszközök visszaszerzése terén nyújtott 
képzésekben támogatják a halászhajókat;

Or. en

Módosítás 814
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az eszközök és fogások megóvása a 
92/43/EGK vagy a 2009/147/EK irányelv 
által védett emlősöktől és madaraktól, 
feltéve, hogy ez nem ássa alá a 
halászeszköz szelektivitását.

Or. en

Módosítás 815
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fenntartható halászeszközök és 
mészhéjú állatok fogására szolgáló 
eszközök használatára nyújtott 
ellentételezés;

Or. es

Indokolás

Ez a kiegészítés lehetővé tenné a több fajt halászó és fenntartható eszközöket használó 
kisüzemi halászattal szembeni kedvezményes elbánást annak érdekében, hogy korszerűsítsék 
az eszközöket, és továbbra is védjék a tengeri környezetet.

Módosítás 816
Norbert Erdős

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az édesvízi környezet jó környezeti 
állapotának elérését és fenntartását célzó 
intézkedések;

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedések és támogatások nem hagyhatják ki az édesvízi akvakultúrát.

Módosítás 817
João Ferreira, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) fajvédelem a 92/43/EGK irányelv 
és a 2009/147/EK irányelv szerint, a 
92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 

f) fajvédelem a 92/43/EGK irányelv 
és a 2009/147/EK irányelv szerint, a 
92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően, valamint a veszélyeztetett 
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megfelelően. vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről szóló 
Egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó 
és/vagy a Természetvédelmi 
Világszövetség (IUCN) vörös listáján 
szereplő összes faj védelme.

Or. fr

Módosítás 818
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) olyan rögzített vagy mobil eszközök 
építése, telepítése vagy korszerűsítése, 
amelyek a tengeri állat- és növényvilág 
védelmét és gyarapodását szolgálják, 
beleértve ezek tudományos előkészítését és 
értékelését, valamint a legkülső régiók 
esetében a halcsoportosulást előidéző 
lehorgonyzott eszközök (FAD) építése, 
telepítése vagy korszerűsítése, amelyek 
hozzájárulnak a fenntartható és szelektív 
halászathoz;

Or. en

Módosítás 819
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a halászok képzése, különös tekintettel 
a szelektív halászeszközök és felszerelések 
használatára, hogy növeljék a 
tudatosságot, és csökkentsék a halászat 
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tengeri környezetre gyakorolt hatását;

Or. fr

Indokolás

A halászat által a tengeri környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében az ETHA-nak 
finanszíroznia kell a halászok képzését, különösen a szelektív halászeszközök és felszerelések 
használata terén.

Módosítás 820
Rosa D'Amato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv által védett emlősök 
és madarak által okozott károkkal 
kapcsolatos kártérítési rendszerek;

Or. it

Indokolás

Megismétli a 2014–2020-as időszakra szolgáló ETHA szövegét a tengeri madarak és emlősök 
által okozott károkra nyújtott kártérítéssel kapcsolatban.

Módosítás 821
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv által védett emlősök 
és madarak által okozott károkkal 
kapcsolatos kártérítési rendszerek;

Or. en
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Módosítás 822
Renata Briano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv által védett emlősök 
és madarak által okozott károkkal 
kapcsolatos kártérítési rendszerek;

Or. it

Indokolás

A módosítás újra bevezeti a 2014–2020-as időszakra szolgáló ETHA-ban már szereplő 
intézkedést.

Módosítás 823
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hozzájárulás a tengeri biológiai 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodáshoz 
vagy azok védelméhez.

Or. es

Indokolás

Fontos fenntartani azt a támogatást, amelyet a 2014–2020-as időszakra szolgáló ETHA 
vezetett be azokra a műveletekre, amelyek hozzájárulnak a tengeri biológiai erőforrásokkal 
való jobb gazdálkodáshoz vagy azok védelméhez, valamint part menti élőhelyeken 
végrehajtott projektekre, amelyek fontos szerepet játszanak a tengeri erőforrások tekintetében, 
a fajok tenyésztése szempontjából pedig kiemelt jelentőségű területek.

Módosítás 824
Czesław Hoc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a védett emlősök és madarak által 
okozott kárra nyújtott kártérítés;

Or. en

Indokolás

Ha nem nyújtanak kártérítést a védett emlősök és madarak által okozott kár miatt keletkező 
veszteségekre, akkor romlani fog a halállomány a balti-tengeri térségben.

Módosítás 825
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a védelmi célú vadászatának és a 
szelektív vadgazdálkodás támogatása azon 
fajok esetében, amelyek veszélyezteti a 
halállomány fenntartható szintjét;

Or. en

Módosítás 826
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) közvetlen újratelepítés mint 
állományvédelmi intézkedés egy uniós jogi 
aktusban;

Or. en
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Indokolás

Valós veszélyt jelent az állományra, ha nem támogatják az állomány gazdagságát közvetlenül 
javító ivadéktelepítést.

Módosítás 827
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) az olyan idegenhonos fajok 
előfordulásával kapcsolatos adatok 
gyűjtésének és kezelésének támogatása, 
amelyek katasztrofális hatást 
gyakorolhatnak a biodiverzitásra.

Or. en

Indokolás

A tengervizekben előforduló idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos ismeretek biztosítják a 
biodiverzitás védelmét, és lehetővé teszik a megfelelő megelőző intézkedések előkészítését. A 
tengeri környezet és a tengerek biológiai erőforrásainak az idegenhonos inváziós fajokkal 
szembeni védelme érdekében az is fontos, hogy támogassák az ilyen fajok leküzdésére törekvő 
megoldásokat.

Módosítás 828
Werner Kuhn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ETHA 100%-ban 
finanszírozhatja a 22. cikk 
(2) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett károkat és beruházásokat.

Or. de
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Indokolás

Az elveszett halászeszközök összegyűjtése és újrahasznosítása nem termel jövedelmet a 
halászok számára, csak költségeket okoz. Ezért azoknak a halászoknak, akiknek össze kell 
gyűjteniük az óceánból az elveszett halászeszközöket és a hulladékot, 100%-os támogatást kell 
kapniuk az ETHA-ból.

Módosítás 829
Ulrike Rodust

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés a) és f) pontja 
magában foglalja a halgazdaságok és a 
gazdálkodók megfelelő intézkedéseit.

Or. de

Módosítás 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk

Tudományos kutatás és adatgyűjtés a 
vándormadarak hatásáról

(1) Az ETHA a többéves nemzeti stratégiai 
tervek alapján támogathatja az olyan 
nemzeti vagy határokon átnyúló 
tudományos kutatási és adatgyűjtési 
projekteket, amelyek célja a 
vándormadarak által az akvakultúra-
ágazatra és más érintett uniós 
halállományokra gyakorolt hatások jobb 
megértése. Ezeknek a projekteknek időben 
közzé kell tenniük eredményeiket, és 
ajánlásokat kell megfogalmazniuk a jobb 
gazdálkodásra.
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(2) A nemzeti tudományos kutatási és 
adatgyűjtési projekt akkor támogatható, 
ha legalább egy nemzeti vagy uniós 
elismert intézmény részt vesz benne.

(3) A határokon átnyúló tudományos 
kutatási és adatgyűjtési projekt akkor 
támogatható, ha legalább két különböző 
tagállamból legalább egy-egy intézmény 
részt vesz benne.

Or. en

Módosítás 831
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk

Halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési 
csarnokok és menedékek

A 13. cikk (1) bekezdése h) pontjának 
sérelme nélkül az ETHA támogathatja a 
halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési 
csarnokok és menedékek 
infrastruktúráinak javítására irányuló 
beruházásokat, amelyek célja a kirakodott 
termékek minőségének, ellenőrzésének és 
nyomonkövethetőségének fokozása, 
valamint a biztonság és a 
munkakörülmények javítása.

Or. en

Indokolás

A kikötői infrastruktúrára nyújtott támogatás hozzájárul a kirakodott termékek minőségének, 
ellenőrzésének és nyomonkövethetőségének fokozásához, a környezet védelméhez, valamint a 
halászok biztonságának és munkakörülményeinek javításához. Ez az intézkedés a 
halászkikötők, a kikötők és a kirakodóhelyek infrastrukturális szükségleteivel foglalkozik.

Módosítás 832
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Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
22 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22b. cikk

Innovációk

(1) A halászatban az innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA támogathatja azokat 
a projekteket, amelyek új vagy jelentősen 
továbbfejlesztett termékek és felszerelések 
fejlesztésére vagy bevezetésére, többek 
között a feldolgozás és az értékesítés 
szintjén is új vagy továbbfejlesztett 
irányítási és szervezeti rendszerek 
fejlesztésére vagy bevezetésére, a 
visszadobott halak és járulékos fogások 
fokozatos megszüntetésére, új technikai 
vagy szervezeti tudás bevezetésére, a
halászati tevékenység környezeti 
hatásának csökkentésére, beleértve a jobb 
fogási technikákat és a halászeszközök 
jobb szelektivitását is, illetve a tengerek 
biológiai erőforrásainak fenntartható 
hasznosítására és a védett ragadozókkal 
való együttélésre irányulnak.

(2) Az e cikk alapján finanszírozott 
műveleteket egyéni vállalkozók vagy 
termelői szervezetek és azok szövetségei 
kezdeményezhetik.

(3) Az e cikk alapján finanszírozott 
műveletek eredményeit a tagállam 
nyilvánosságra hozza.

Or. en

Indokolás

Mivel a tengeri ökoszisztémában jelenleg megfigyelt néhány negatív jelenség minden 
valószínűség szerint a halászat és a tengeri környezet kölcsönhatásának tudható be, sürgősen 
olyan megoldásokat kell találni, amelyek csökkenti a halászat által az ökoszisztémákra 
gyakorolt negatív hatást. A halászat által a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt negatív hatás 
csökkentésének egyik lehetősége az is lehet, hogy azonosítják azokat a felszereléseket és 
halászeszközöket, amelyek használata kedvezőbb a tengeri környezetre nézve.
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Módosítás 833
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén

2. prioritás: A fenntartható akvakultúra 
előmozdítása

Or. en

Indokolás

Az egyértelműbb helyzet érdekében a szöveg kiegészül az akvakultúrára vonatkozó 
prioritással. A prioritásuknak – és nyilvánvalóan a tartalmuknak is – kiegyensúlyozottnak kell 
lenniük.

Módosítás 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz

Or. es

Módosítás 835
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
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fenntartható akvakultúra és piacok révén élelmiszerbiztonsághoz

Or. es

Módosítás 836
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható halászat, akvakultúra és 
piacok révén

Or. fr

Módosítás 837
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható halászat, akvakultúra és 
piacok révén

Or. en

Módosítás 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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23. cikk törölve

Akvakultúra

(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.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásnak 
összhangban kell állnia az 1380/2013/EU 
rendelet 34. cikkének (2) bekezdésében 
említett, az akvakultúra fejlesztésére 
vonatkozó többéves nemzeti stratégiai 
tervekkel.

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

_________________

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 
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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.).

Or. es

Módosítás 839
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk Akvakultúra 23. cikk Fenntartható akvakultúra

Or. en

Módosítás 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

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 nyújt a fenntartható akvakultúra 
előmozdításához. Az ETHA ezenkívül 
támogatja 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.

_________________ _________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/429 rendelete (2016. március 

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

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.).

Or. en

Módosítás 841
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

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 
támogathatja a mezőgazdasági termékek 
és az élelmiszerek minőségrendszereiről 
szóló 1151/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben említett minőségi 
jelöléseket (földrajzi jelzéseket) kezelő 
szerveket is. Az ETHA ezenkívül 
támogathatja az állategészségügyi és -jóléti 
szempontok érvényesülését az 
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akvakultúrában, összhangban az (EU) 
2016/429 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel32 és az 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.).

Or. es

Módosítás 842
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

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

(1) Az ETHA a 1380/2013/EU rendelet 
34. cikkének (1) bekezdése szerint 
támogatást nyújthat a fenntartható 
akvakultúra előmozdításához. Az ETHA 
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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.

ezenkívül támogathatja az invazív idegen 
fajok által okozott sajátos ágazati 
problémák kezelését, valamint 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.

_________________ _________________

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.).

Or. nl

Indokolás

Összhangban „A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi 
helyzet és a jövőbeli kihívások”  című, 2018. június 12-i európai parlamenti állásfoglalással 
(2017/2118 (INI)), többek között az Ocenebra inornata invazív idegen fajokkal kapcsolatosan.

Módosítás 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

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 ETHAA a 1380/2013/EU 
rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint 
támogatást nyújthat a fenntartható tengeri 
és édesvízi akvakultúra előmozdításához és 
az akvakultúra-termelés növeléséhez. 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.

_________________ _________________

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.).

Or. en
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Indokolás

Az akvakultúra-ágazat jelentős mértékben hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz. Ezt 
megfelelően figyelembe kell venni a rendeletben.

Módosítás 844
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

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 az 1380/2013/EU 
rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint 
támogatást nyújthat a fenntartható 
akvakultúra előmozdításához, beleértve a 
zárt vízvisszaforgatásos rendszerekkel 
működő akvakultúrát is. 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.

_________________ _________________

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 

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 
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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.).

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.).

Or. en

Módosítás 845
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

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 az 1380/2013/EU 
rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint 
támogatást nyújthat a fenntartható és 
termelékenyebb 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.

_________________ _________________

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 

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 
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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.).

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.).

Or. de

Indokolás

Az akvakultúra előmozdításához mindenképpen szükség van arra, hogy beruházzanak az új és 
termelékenyebb halászati kapacitásforrásokba.

Módosítás 846
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a) A vállalkozói készségnek az 
akvakultúra-ágazatban történő 
előmozdítása érdekében az ETHA 
bizonyos feltételek mellett támogathatja az 
akvakultúrával foglalkozó vállalkozások 
akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók 
általi létrehozását:

– ha az akvakultúrával foglalkozó új 
gazdálkodók megfelelő szakmai 
készségekkel és kompetenciákkal, 
valamint működési tanúsítvánnyal 
rendelkeznek;

– ha az akvakultúrával foglalkozó új 
gazdálkodók első alkalommal hoznak 
létre mikro- vagy kisvállalkozást e 
vállalkozás vezetőjeként; valamint

– ha az akvakultúrával foglalkozó új 
gazdálkodók üzleti tervet nyújtanak be 
akvakultúra-ágazati tevékenységeik 
fejlesztésére, és vállalják, hogy 
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környezetbarát az akvakultúra-ágazati 
technikákat alkalmaznak.

b) Az a) bekezdésben említett támogatás 
lehet a projekt indulása előtt odaítélt fix 
összegű támogatás.

Or. fr

Indokolás

Számos kihívás áll az akvakultúra előtt, többek között a nemzedékváltás. Fontos fenntartani az 
ágazat vonzerejét, és támogatást kell nyújtani az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók 
számára, akik környezetbarát projekteket hajtanak végre.

Módosítás 847
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

törölve

Or. pt

Módosítás 848
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások kizárólag az 
(EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 

törölve
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cikkében biztosított pénzügyi eszközökön 
keresztül, valamint a szóban forgó 
rendelet 10. cikkének megfelelően az 
InvestEU-n keresztül támogathatók.

Or. fr

Módosítás 849
Sylvie Goddyn

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

törölve

Or. fr

Módosítás 850
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

(3) Az ETHA támogathatja a 
következőket:

a) produktív akvakultúra-beruházások;
b) az innováció előmozdítása;
c) a humán tőke és a hálózatépítés 
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előmozdítása;
d) gazdálkodásirányítási, helyettesítési és 
tanácsadási szolgáltatások akvakultúra-
gazdaságok számára;
e) az akvakultúra-telepek potenciálját 
növelő intézkedések;
f) a fenntartható akvakultúrával 
foglalkozó új vállalkozások ösztönzése;
g) a környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerekre és az ökológiai 
akvakultúrára való áttérés;
h) környezeti szolgáltatások nyújtása;
i) a közegészségügyi intézkedések 
bevezetésére nyújtott ellentételezés;
j) az állategészségügyi és állatjóléti 
intézkedések előmozdítása;
k) az akvakultúrával foglalkozó 
gazdálkodók jövedelmének garantálása az 
akvakultúra-állományra vonatkozó 
biztosítása létrehozásával.

Or. es

Indokolás

Az akvakultúra fejlesztésére nyújtott támogatásnak különböző intézkedéseket kell magában 
foglalnia, amelyeknek elégséges támogatást kell nyújtaniuk ahhoz, hogy végre lehessen 
hajtani  az 1380/2013/EU rendelet 34. cikkének (2) bekezdésében említett, az akvakultúra 
fejlesztésére vonatkozó többéves nemzeti stratégiai terveket.

Módosítás 851
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 52. cikkében biztosított pénzügyi 
eszközökön keresztül, a szóban forgó 
rendelet 10. cikkének megfelelően az 
InvestEU-n keresztül, valamint elsősorban 
a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
vissza nem térítendő támogatásokkal
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támogathatók.

Or. es

Indokolás

Las empresas de escala familiar y mediana tienen grandes dificultades para poder acceder a 
financiación o instrumentos financieros de gran complicidad. La propia Unión Europea 
reconoce en escaso uso de grandes inversions en acuicultura de tipo industrial, por su 
elevado coste, con lo que deberia muliplicarse el Sistema de financiación con un reparto más 
equitativo a través de subvenciones que se dirijan preferentemente a la acuicultura extensiva, 
que es la que crea mayor empleo, repartido en las zonas costeras y multiplicador en las 
economías locales de las zonas marineras, asi como un efecto de cohesion económica y social 
mayor, como sucede por ejemplo con el cultivo del mejillón en Galicia, las cetáreas, 
marisqueo, etc.

Módosítás 852
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

(3) E cikk értelmében a fenntartható 
produktív akvakultúra-beruházások 
különösen 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 támogathatók, de részesülhetnek 
vissza nem térítendő támogatásokban is.

Or. en

Módosítás 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív (3) E cikk értelmében a produktív 
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akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

akvakultúra-beruházások vissza nem 
térítendő támogatásokkal, 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 támogathatók.

Or. en

Módosítás 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások vissza nem 
térítendő támogatásokkal, 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 támogathatók.

Or. en

Indokolás

A produktív akvakultúra-beruházások tekintetében fenn kell tartanunk a vissza nem térítendő 
támogatások kifizetését is. A lehetséges veszteségek csődbe vinnék az akvakultúra-ágazat 
majdnem 100%-át lefedő, kis- és középvállalkozások formájában működő halászokat és 
akvakultúrával foglalkozó gazdálkodókat.

Módosítás 855
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások kizárólag az 

(3) E cikk értelmében a produktív 
akvakultúra-beruházások vissza nem 
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(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 támogathatók.

térítendő támogatásokkal, 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 támogathatók.

Or. de

Módosítás 856
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk értelmében a produktív
akvakultúra-beruházások 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 támogathatók.

(3) E cikk értelmében az akvakultúra-
beruházások vissza nem térítendő 
támogatásokkal, 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 támogathatók.

Or. en

Indokolás

Az akvakultúra-ágazat több ezer nagyon kis családi vállalkozásból áll, amelyek nem 
rendelkeznek kapacitással az ágazat fejlesztéséhez szükséges alapvető tevékenységek 
végrehajtására. Ez a módosítás lehetővé teszi az akvakultúra-ágazat fejlesztésére irányuló, 
közös érdekű kollektív fellépések minden formájának támogatását (nem csak a produktív 
beruházásokét). Emellett vissza nem térítendő támogatásokkal történő támogatást nem szabad 
kizárni, mivel a kisvállalkozások nem férnek könnyen hozzá pénzügyi eszközökhöz.

Módosítás 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3a) Az (1) bekezdés szerinti támogatás 
a következőkre terjedhet ki:

a) a tengeri környezet jó környezeti 
állapotának elérését és fenntartását célzó 
intézkedések a 2008/56/EK irányelv 1. 
cikkének (1) bekezdése szerint, valamint a 
felszíni víztestek jó környezeti állapotának 
elérését és fenntartását célzó intézkedések 
a 2000/60/EK irányelv 4. cikke szerint;

b) a 2008/56/EK irányelv 13. cikkének (4) 
bekezdése alapján létrehozott 
területvédelmi intézkedések végrehajtása;

c) a Natura 2000 területek kezelése, 
helyreállítása és monitoringja a 
92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően;

d) fajvédelem a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv szerint, a 
92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint 
létrehozott priorizált intézkedési keretnek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az akvakultúra-ágazat fenntarthatóságának biztosítása céljából több beruházásra van 
szükség annak érdekében, hogy az ágazat a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben, 
a víz-keretirányelvben, a madarakról szóló irányelvben és az élőhelyekről szóló irányelvben 
meghatározottak szerint minimalizálja környezeti hatását. Emellett a tudományos kutatási 
projektek elfogulatlanságának biztosítása érdekében a tudományos projektekben részt vevő 
akvakultúra-gazdaságok nyereségét le kell vonni a kiadásokból.

Módosítás 858
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az extenzív akvakultúrára, például 
a mészhéjú állatok halászatára és a 
kagylótenyésztésre a fenntartható extenzív 
akvakultúra-rendszer részeként nyújtott 
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támogatás során elsőbbséget kell adni az 
ilyen típusú akvakultúrához kapcsolódó 
szakmai tevékenységeknek, a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésére 
irányuló politika keretében külön 
hangsúlyt helyezve a nőkre 
(kagylógyűjtők, hálókészítők, a 
feldolgozóiparban dolgozók, eladók stb.).

Or. es

Indokolás

A nők felülreprezentáltak az akvakultúra-ágazatban, amely gyakran a munka és a családi élet 
összeegyeztetésének, a pénzügyi kapacitásnak és a professzionalizálódásnak az eszköze.

Módosítás 859
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tengeri és édesvízi 
akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók 
fontos környezeti, természetvédelmi és 
éghajlatvédelmi ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nyújtanak. Ezért a 
tagállamok uniós támogatást nyújthatnak 
az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók 
számára az erőfeszítéseik miatt kieső 
jövedelmük ellentételezésére. Ez történhet 
területalapú támogatás (tengeri és édesvízi 
ökologizálás) vagy pontos és objektív 
mutatókon alapuló támogatások útján.

Or. en

Indokolás

Rá kell mutatni arra, hogy a tengeri és édesvízi akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók fontos 
környezeti és ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket megfelelő támogatással 
ellentételezni kell. Ahogy a szárazföldi területeken gazdálkodók esetében, itt is indokolt lehet 
egy területalapú zöld támogatás bevezetése az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók 
számára. Ez lenne a tengeri és édesvízi ökologizálásra nyújtott támogatás.
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Módosítás 860
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk Halászati és akvakultúra-
termékek forgalmazása

24. cikk IIIa. FEJEZET (új) 
2a. prioritás (új) Az uniós 
élelmezésbiztonsághoz hozzájáruló, 
versenyképes és fenntartható halászati és 
akvakultúra-piacok és feldolgozó 
ágazatok előmozdítása
24. cikk
Halászati és akvakultúra-termékek 
forgalmazása

Or. en

Indokolás

Az egyértelműbb helyzet érdekében a szöveg kiegészül az akvakultúrára vonatkozó 
prioritással. Ezért e prioritás címét ki kell igazítani.

Módosítás 861
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Halászati és akvakultúra-termékek
forgalmazása

Halászati termékek forgalmazása

Or. es

Módosítás 862
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
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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 nyújt 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.

Or. en

Indokolás

A 24. cikk a KHP-rendelet idézi, hivatkozva az 1379/2013/EU rendeletre, amely konkrét 
kötelezettségeket ír elő az elismert termelői szervezetek számára, mégpedig a termelési és 
értékesítési tervek kötelező elkészítését. A szóban forgó rendelkezésnek konkrétan javasolnia 
kell a támogatást, nem csak feltételeznie azt.

Módosítás 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
termékek piacainak közös szervezésével 
kapcsolatos célkitűzések eléréséhez. 
Ezenkívül támogathatja a halászati 
termékek forgalmazását, minőségét és 
hozzáadott értékét előmozdító 
intézkedéseket, ösztönözve a kisüzemi 
halászati termékek közvetlen értékesítését, 
valamint az eredetmegjelölések és az 
oltalom alatt álló földrajzi jelzések 
létrehozását a part menti, A vízminőségű 
NATURA 2000 területeken olyan speciális 
erőforrások tekintetében, mint többek 
között a tengeri hínár, a kacsakagyló, a 
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tengeri sünök és a kis palloskagyló.

Or. es

Módosítás 864
Ana Miranda

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 akvakultúra-termékek 
forgalmazását, minőségét és hozzáadott 
értékét előmozdító intézkedéseket. Az 
ETHA támogathatja a mezőgazdasági 
termékek és az élelmiszerek 
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
említett minőségi jelöléseket (földrajzi 
jelzéseket) kezelő szerveket is.

Or. es

Indokolás

A földrajzi jelzések erősítése. Ezeket támogatni kell annak a célkitűzésnek az elérése 
érdekében, hogy differenciált minőségű termékek biztosításával, valamint e termékek 
nyomonkövethetőségének és pontos információinak garantálásával segítsenek a termelőknek 
és a fogyasztóknak.

Módosítás 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 ETHAA 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, 
valamint e termékek promócióját az uniós 
belső piacon és a harmadik országokban.

Or. en

Indokolás

A termékpromóciónak óriási szerepe van abban, hogy népszerűsítsék a halfogyasztást az EU-
ban.

Módosítás 866
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 
tárgyi beruházásokat és a halászati és 
akvakultúra-termékek forgalmazását, 
minőségét és hozzáadott értékét 
előmozdító intézkedéseket.

Or. es

Indokolás

Az értékesítés javítása és az értékesítési láncban a hozzáadott érték létrehozása tárgyi 
beruházásokat követel meg, amelyet az ETHA-nak szintén támogatnia kell.
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Módosítás 867
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

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.

Or. en

Módosítás 868
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk szerint évente, termelői 
szervezetenként nyújtott támogatás nem 
haladhatja meg az adott termelői szervezet 
által az előző három naptári év során 
forgalomba hozott termékek, illetve az e 
szervezet tagjai által ugyanezen 
időszakban forgalomba hozott termékek 
éves átlagértékének 3%-át. Az újonnan 
elismert termelői szervezetek esetében ez a 
támogatás nem haladhatja meg a 
szervezet tagjai által az előző három 
naptári év során forgalomba hozott 
termékek éves átlagértékének 3%-át.

Or. en
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Módosítás 869
Czesław Hoc

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk szerint évente, termelői 
szervezetenként nyújtott támogatás nem 
haladhatja meg az adott termelői szervezet 
vagy annak tagjai által az előző három 
naptári év során forgalomba hozott 
termékek éves átlagértékének 3%-át. Az 
újonnan elismert termelői szervezetek 
esetében ez a támogatás nem haladhatja 
meg a szervezet tagjai által az előző három 
naptári év során forgalomba hozott 
termékek éves átlagértékének 3%-át.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés szerepel a jelenlegi ETHA-rendeletben (66. cikk). A tagállamok közötti 
versenytorzulás elkerülése érdekében fontos a végrehajtására vonatkozó közös szabályok 
fenntartása.

Módosítás 870
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozása

Halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozása és tárolása

Or. es

Módosítás 871
John Flack, Stefan Eck
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozásához szükséges 
beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul 
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.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozásához szükséges 
beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul 
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. A 8. cikkben az akvakultúra-
ágazati szereplők és termelői szervezetek 
tekintetében említett célkitűzéseket és 
intézkedéseket a feldolgozók is 
végrehajthatják az ETHA támogatásával.

Or. en

Indokolás

Az 1379/2013/EU rendelet meghatározza azokat az állatjóléti és fenntarthatósági 
szempontokat, amelyeket az akvakultúra-ágazati termelői szervezetek adott esetben el akarnak 
érni. Az ember által kifejlesztett vágási technológiákat a fajoktól függően gyakran a 
feldolgozó üzemben vezetik be, és egyértelművé kell tenni, hogy ezek támogatásra jogosultak.

Módosítás 872
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-termékek
feldolgozásához szükséges 
beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul 
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.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati termékek feldolgozásához 
szükséges beruházásokhoz. Ez a támogatás 
hozzájárul 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.



AM\1167349HU.docx 111/174 PE629.604v01-00

HU

Or. es

Módosítás 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozásához szükséges 
beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul 
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.

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozásához szükséges 
beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul 
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.

Or. en

Módosítás 874
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozásához szükséges 
beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul 
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.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozásához és tárolásához szükséges 
beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul 
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.

Or. es
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Módosítás 875
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mérlegelni kell a fenntartható 
extenzív akvakultúra és az intenzív ipari 
akvakultúra közötti differenciált elbánást. 
A fenntartható extenzív akvakultúrát a 
fenntarthatósága különbözteti meg, ahogy 
azt magának az Uniónak a tudományos 
jelentései is bemutatják.

Or. es

Módosítás 876
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ennek a támogatásnak biztosítania 
kell azoknak a fajoknak a felhasználását 
is, amelyeknek élelmezési szempontból és 
más felhasználások szempontjából 
jelenleg nincs kereskedelmi értéke.

Or. pt

Módosítás 877
João Ferreira

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 

törölve
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keresztül, valamint a szóban forgó 
rendelet 10. cikkének megfelelően az 
InvestEU-n keresztül nyújthatók.

Or. pt

Módosítás 878
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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) Az ETHA támogathatja a halászati 
és akvakultúra-termékek feldolgozására 
irányuló azon beruházásokat, amelyek:
a) energiamegtakarítással járnak, vagy 
csökkentik a környezeti hatásokat, 
ideértve a hulladékkezelést is;
b) javítják a biztonságot, a higiénés, 
egészségügyi és a munkakörülményeket;
c) támogatják az emberi fogyasztásra nem 
alkalmas, kifogott kereskedelmi halak 
feldolgozását;
d) a fő feldolgozási tevékenységek során 
keletkező melléktermékek feldolgozására 
vonatkoznak;
e) az ökológiai akvakultúra-termékeknek 
a 834/2007/EK rendelet 6. és 7. cikkében 
előírtak szerinti feldolgozására 
vonatkoznak;
f) javítják a termelési, feldolgozási, 
szervezeti és irányítási rendszereket.

Or. es

Indokolás

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása terén működő vállalkozások többsége kis-
és középvállalkozás, amelyek korlátozott méretükből adódóan nem nagyon tudnak tárgyalni a 
pénzügyi szektorral, így a pénzügyi eszközökön keresztül nyújtott támogatás nagy segítségükre 
van. Ezért szükség van arra, hogy közvetlen támogatáson keresztül lehessen támogatni ezt az 
ágazatot.
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Módosítás 879
Ana Miranda

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, a szóban forgó rendelet 10. 
cikkének megfelelően az InvestEU-n 
keresztül, valamint elsősorban a kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott vissza 
nem térítendő támogatásokkal
támogathatók.

Or. es

Módosítás 880
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
vissza nem térítendő támogatás 
formájában és 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.

Or. en

Módosítás 881
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
vissza nem térítendő támogatás 
formájában és 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.

Or. en

Indokolás

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása terén végrehajtott beruházások tekintetében 
fenn kell tartani a vissza nem térítendő támogatásokat. Ezek elvesztése nehéz helyzetbe hozná 
a feldolgozó üzemeket, és emiatt visszaesnek az új üzemek építése és üzembe helyezése, ami 
nincs összhangban azzal az uniós céllal, hogy feldolgozott termékeket értékesítsenek a 
legnagyobb arányban.

Módosítás 882
Ulrike Rodust

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 
vissza nem térítendő támogatás 
formájában és 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.

Or. de

Módosítás 883
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
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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 
vissza nem térítendő támogatás 
formájában és 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.

Or. es

Módosítás 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozó üzemeinek 
fejlesztését a tagállamok a strukturális 
alapok más forrásainak bevonásával is 
támogathatják.

Or. en

Módosítás 885
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk

A hideg hónapokban nyújtott tárolási 
támogatás

(1) AZ ETHA támogathatja az olyan 
akvakultúra-ágazati termelői 
szervezeteknek vagy azok szövetségeinek 
nyújtott ellentételezést, amelyek élő 
akvakultúratermékeket tárolnak az év 
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hideg hónapjaira és azok alatt, amely
termékeket emberi fogyasztásra hoznak 
majd forgalomba ezekben a hónapokban, 
mégpedig a következő feltételekkel:

a) a tárolási támogatás összege nem 
haladhatja meg a szóban forgó termékek 
tárolásához szükséges intézkedések 
technikai és pénzügyi költségeinek 
összegét;

b) a tárolási támogatásra jogosult 
mennyiségek nem haladják meg az 
érintett termékek akvakultúra-ágazati 
termelői szervezet vagy annak szövetsége 
által évente értékesítésre kínált 
mennyiségének 30%-át;

c) az évente nyújtott pénzügyi támogatás 
nem haladhatja meg a termelői szervezet 
tagjai által a 2016 és 2011 közötti 
időszakban forgalomba hozott termékek 
éves átlagértékének 15%-át. E pont 
alkalmazásában, amennyiben a termelői 
szervezet tagjai a 2016 és 2018 közötti 
időszakban nem hoztak forgalomba 
terméket, a tagok által az első három 
termelési évben forgalomba hozott 
termékek átlagos éves értékét kell 
figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
kizárólag a termékek emberi fogyasztás 
céljára történő forgalomba bocsátását 
követően nyújtható.

(3) A tagállamok a következők szerint 
határozzák meg a területükön 
alkalmazandó technikai és pénzügyi 
költségek összegét:

a) a technikai költségeket minden évben 
az adott termékeknek az év hideg hónapjai 
alatti élő tárolásához szükséges 
intézkedésekhez kapcsolódó közvetlen 
költségek alapján kell kiszámítani;

b) a pénzügyi költségeket minden évben az 
egyes tagállamokban évente megállapított 
kamatlábat alkalmazva kell kiszámítani; a 
technikai és a pénzügyi költségeket a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
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tenni.

(4) A tagállamok ellenőrzéseket végeznek 
annak biztosítására, hogy a tárolási 
támogatásban részesülő termékek eleget 
tegyenek az e cikkben megállapított 
feltételeknek. Az ilyen ellenőrzések 
céljából a tárolási támogatás 
kedvezményezettjei a hideg hónapok alatt 
raktárban elhelyezett, majd emberi 
fogyasztás céljára később újra piaci 
forgalomba hozott akvakultúra-termékek 
minden egyes kategóriája esetében 
készletnyilvántartást vezetnek.

Or. en

Módosítás 886
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
25 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b. cikk

Az akvakultúra veszteségeire nyújtott 
pénzügyi ellentételezés

(1) Az eredmények és a 25b. cikk 
(1) bekezdésében említett ajánlások 
alapján az ETHA-nak pénzügyi 
ellentételezést kell bevezetnie az 
akvakultúra-ágazat veszteségeire, amely 
legfeljebb minden egyes akvakultúra-
gazdaság teljes veszteségének 60%-ának 
felel meg minden egyes évben.

(2) A pénzügyi ellentételezést azon 
halfajok piaci árának éves átlaga alapján 
számítják ki, amelyre az ellentételezést 
nyújtják.

(3) A pénzügyi ellentételezést évente 
nyújtják az e rendelet 25b. cikkével 
összhangban gyűjtött adatok éves 
eredményei alapján.

Or. en
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Módosítás 887
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
számára kedvező feltételek elősegítése, 
amely támogatja az egészséges tengeri 
környezetet és a virágzó part menti 
közösségeket

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az 
egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri 
ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági 
értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a 
tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A virágzó part menti 
közösségek támogatása

Or. es

Módosítás 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti és vízparti közösségek 
támogatása

Or. en

Indokolás

Véleményem szerint minden vízparti közösséget támogatni kell (legyen szó tengerről vagy 
édesvízről).

Módosítás 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

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

Or. en

Módosítás 891
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti és szigeti közösségek 
támogatása

Or. en
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Módosítás 892
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
helyi gazdaságok és közösségek 
fenntartható fejlődéséhez az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 25. cikkében meghatározott 
közösségvezérelt helyi fejlesztésen 
keresztül.

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
fenntartható kék gazdaság és a helyi 
közösségek jóléte számára kedvező 
körülmények megteremtéséhez az (EU) 
xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] 25. cikkében meghatározott 
közösségvezérelt helyi fejlesztésen 
keresztül.

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az 
egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri 
ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági 
értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a 
tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
helyi gazdaságok és közösségek 
fenntartható fejlődéséhez az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 25. cikkében meghatározott 
közösségvezérelt helyi fejlesztésen 
keresztül.

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a 
helyi gazdaságok és közösségek 
fenntartható fejlődéséhez az (EU) xx/xx 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 25. cikkében meghatározott 
közösségvezérelt helyi fejlesztésen 
keresztül.

Or. en
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Módosítás 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA-támogatás 
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják a fenntartható kék 
gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint 
a javukra fordítsák és erősítsék a 
környezeti, kulturális, társadalmi és humán 
erőforrásokat.

(2) Az ETHA-támogatás 
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják általában a halászati 
övezetekben rejlő fejlesztési potenciált és a 
fenntartható kék gazdaságban rejlő 
lehetőségeket, valamint a javukra fordítsák 
és erősítsék a környezeti, kulturális, 
társadalmi és humán erőforrásokat.

Or. es

Indokolás

A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak és a kék gazdaság tevékenységei által kínált 
hasznosítási lehetőségeknek a halászati övezetekben rejlő fejlesztési potenciálon keresztül elő 
kell mozdítaniuk a foglalkoztatást és az életminőség javítását.

Módosítás 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA-támogatás 
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják a fenntartható kék 
gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint 
a javukra fordítsák és erősítsék a 
környezeti, kulturális, társadalmi és humán 

(2) Az ETHA-támogatás 
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek kiaknázzák és 
kihasználják a kisüzemi halászati 
tevékenységekben rejlő lehetőségeket, 
valamint a javukra fordítsák és erősítsék a 
környezeti, kulturális, társadalmi és humán 
erőforrásokat, továbbá tudatosítsák a 
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erőforrásokat. halászati termékek értékét ezekben a 
közösségekben.

Or. es

Módosítás 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA-támogatás 
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják a fenntartható kék 
gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint 
a javukra fordítsák és erősítsék a 
környezeti, kulturális, társadalmi és humán 
erőforrásokat.

(2) Az ETHA-támogatás 
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják az ökológiai korlátokon 
belüli fenntartható kék gazdaságban rejlő 
lehetőségeket, valamint a javukra fordítsák 
és erősítsék a környezeti, kulturális, 
társadalmi és humán erőforrásokat.

Or. en

Módosítás 897
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA-támogatás 
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják a fenntartható kék 
gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint 
a javukra fordítsák és erősítsék a 

(2) Az ETHA-támogatás 
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják a fenntartható kék 
gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint 
a javukra fordítsák és erősítsék a meglévő 
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környezeti, kulturális, társadalmi és humán 
erőforrásokat.

környezeti, kulturális, társadalmi és humán 
erőforrásokat.

Or. en

Módosítás 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA-támogatás
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják a fenntartható kék 
gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint 
a javukra fordítsák és erősítsék a 
környezeti, kulturális, társadalmi és humán 
erőforrásokat.

(2) Az ETHAA-támogatás
alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkében említett közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a 
helyi közösségek jobban kiaknázzák és 
kihasználják a fenntartható kék 
gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint 
a javukra fordítsák és erősítsék a 
környezeti, kulturális, társadalmi és humán 
erőforrásokat.

Or. en

Módosítás 899
Czesław Hoc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A stratégiáknak összhangban kell 
állniuk a releváns területen feltárt 
lehetőségekkel és igényekkel és a 4. 
cikkben meghatározott uniós 
prioritásokkal. A stratégiák a halászatra 
összpontosító stratégiáktól a halászati 
területek diverzifikációjára irányuló 
átfogóbb stratégiákig terjedhetnek. A 
stratégiáknak túl kell mutatniuk a 
műveletek puszta összegyűjtésén vagy az 
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ágazati intézkedések egyszerű egymás 
mellé rendelésén.

Or. en

Indokolás

Különböző stratégiák létezhetnek. A stratégiák szélesebb hatókörrel rendelkeznek, mint a 
műveletek egyszerű sorozata vagy az ágazati intézkedések kombinációja. E rendelkezés 
beillesztése adott esetben lehetővé teszi a csak az ETHA által társfinanszírozott 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák kialakítását és végrehajtását, a több alapból 
finanszírozott stratégiákon túl. A 3. prioritás esetében a közös rendelkezésekről szóló 
rendelettervezetben bevezetett szabályok miatt nem lehet kérdéses a szabályok rugalmassága. 
E folyamat folytatásaként az ETHA-rendelet lehetővé teszi, hogy a helyes irányba fejlesszék 
tovább ezt.

Módosítás 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 13. cikk h) pontjától eltérve a 
francia legkülső régiókban az (1) 
bekezdésben említett támogatás csak 
akkor adható új kikötők, új 
kirakodóhelyek vagy új árverési 
csarnokok építéséhez, ha az említett 
infrastruktúrák hozzájárulnak a 
fenntartható és szelektív halászathoz.

Or. en

Módosítás 901
Alain Cadec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ebben az ágazatban hozott 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
a regionális fejlesztési stratégiákkal, hogy 
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lehetővé tegyék a kék gazdaság 
növekedését és a part menti területek 
hozzáadott értékének megteremtését.

Or. fr

Módosítás 902
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok együttes 
gazdálkodási rendszereket vezetnek be 
annak biztosítása érdekében, hogy 
megvalósítsák e rendelet célkitűzéseit, 
figyelembe véve a helyi halászat 
realitásait.

Or. es

Módosítás 903
Isabelle Thomas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fenntartható kék gazdasággal 
összefüggésben hozott intézkedéseknek és 
a part menti területek értéke 
növekedésének összhangban kell lennie a 
regionális szinten végrehajtott 
stratégiával.

Or. fr

Módosítás 904
Czesław Hoc
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Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk

Az ETHA-ból a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésre nyújtott támogatás

(1) A 26. cikk alapján a következő 
műveletek támogathatók a 1303/2013/EU 
rendelet (a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet) 28. cikkének megfelelően:

a) előkészítő támogatás;

b) a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiák végrehajtása;

c) együttműködési tevékenységek;

d) működési költségek és szervezési 
tevékenységek;

(2) A helyi akciócsoportok az irányító 
hatóságtól kérhetik előleg kifizetését, 
amennyiben erre az operatív program 
lehetőséget biztosít. Az előlegek összege 
nem haladhatja meg a működési költségek 
és szervezési tevékenységek fedezéséhez 
közpénzekből nyújtott támogatás 50 %-át.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés beillesztése eloszlat minden kétséget afelől, hogy a stratégiákat végrehajtó 
szervezeteket az ETHA társfinanszírozza. A rendelkezésekre azért is szükség van, hogy 
biztosítsák az ágazat megfelelő képviseletét.

Módosítás 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk A tengerrel kapcsolatos 
ismeretek

27. cikk A tengerrel és az 
édesvizekkel kapcsolatos ismeretek
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Or. en

Indokolás

Az édesvizekre is ki kell terjeszteni az adatgyűjtést.

Módosítás 906
João Ferreira, Younous Omarjee

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:

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
tengeri környezettel és a tengerfenékkel, a 
tengerfenék feltérképezésével, valamint az 
óceánok és a tengerfenék részletes 
felrajzolásával kapcsolatos kutatásokhoz.
(2) Az ETHA támogatást nyújthat adatok 
gyűjtéséhez, kezeléséhez és 
felhasználásához is azzal a céllal, hogy 
bővüljenek a tengeri környezet állapotáról 
rendelkezésre álló ismeretek az alábbiak 
érdekében:

Or. fr

Módosítás 907
Ole Christensen

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 és 
felhasználásához azzal a céllal, hogy 
bővüljenek a tengeri környezet állapotáról, 
a hobbihorgászatról és a hobbihorgászat 
ágazatáról rendelkezésre álló ismeretek az 
alábbiak érdekében:

Or. en
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Módosítás 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

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:

Or. en

Módosítás 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

Or. en

Indokolás

Az édesvizekre is ki kell terjeszteni az adatgyűjtést.

Módosítás 910
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 665/2008/EK bizottsági 
határozat, a 2010/93/EU bizottsági 
határozat, az (EU) 2016/1651 bizottsági 
végrehajtási határozat és az 
(EU) 2017/1004 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti adatgyűjtési 
követelmények teljesítése.

Or. en

Módosítás 911
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az 1380/2013/EU rendelet szerinti 
adatgyűjtési követelmények teljesítése.

Or. en

Módosítás 912
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatminőség és -megosztás 
javítása az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózatban (EMODNET).

c) az adatminőség és -megosztás 
javítása az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózatban (EMODNET) és az 
édesvizekre vonatkozó más adatgyűjtési 
hálózatokban.

Or. en

Indokolás

Az édesvizekre is ki kell terjeszteni az adatgyűjtést.
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Módosítás 913
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hobbihorgászatra vonatkozóan 
elérhető megbízható adatok 
mennyiségének növelése.

Or. en

Módosítás 914
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Alain Cadec, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 5 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. cím
5a. fejezet (új)
„Legkülső régiók”

29a. cikk
A megosztott irányítás keretébe tartozó 
költségvetési források

(1) A legkülső régiókban végzett 
műveletek esetében az V. melléklet szerint 
megállapított uniós támogatásból minden 
érintett tagállam legalább az alábbi 
összeget allokálja:

a) 114 000 000 EUR az Azori-szigetek és 
Madeira számára;

b) 91 700 000 EUR a Kanári-szigetek 
számára;

c) 143 500 000 EUR Guadeloupe, Francia 
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és 
Saint-Martin számára.

(2) Minden tagállam meghatározza, hogy 
az (1) bekezdésben meghatározott 
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pénzügyi keretből mekkora részt különít el 
a 29d. cikkben említett ellentételezésre.

(3) E rendelet 9. cikkének (8) bekezdésétől 
és az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 19. 
cikkének (2) bekezdésétől eltérve, 
valamint a változó feltételek 
figyelembevétele érdekében a tagállamok 
évente kiigazíthatják a támogatható 
halászati termékek jegyzékét és 
mennyiségeit, valamint a 29d. cikkben 
említett ellentételezés mértékét, azzal a 
feltétellel, hogy tiszteletben tartják az e 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
összegeket. A kiigazítások csak olyan 
mértékben lehetségesek, hogy kiegészítsék 
ugyanazon tagállam valamely másik 
régiójának az ellentételezési terveit. A 
tagállamok előre tájékoztatják a 
Bizottságot a kiigazításokról.

29b. cikk
Cselekvési terv

Programjuk részeként az érintett 
tagállamok minden legkülső régió 
vonatkozásában cselekvési tervet 
készítenek az alábbi elemekkel:

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

b) a tervezett főbb intézkedések és a 
hozzájuk tartozó pénzeszközök leírása, 
ideértve az alábbiakat:

i) a halászati és akvakultúra-ágazat II. 
cím szerinti strukturális támogatása;

ii. a 29d. cikkben említett többletköltségek 
ellentételezése, ideértve a többletköltségek 
érintett tagállam által kiszámított összegét 
és az ellentételezésként becsült támogatási 
összegeket;

iii. egyéb olyan, a fenntartható kék 
gazdaságba történő beruházások, amelyek 
szükségesek a partvidék fenntartható 
fejlődéséhez.
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29c. cikk
A kisüzemi flották megújítása és járulékos 
intézkedések

(1) A 16. cikk sérelme nélkül az ETHA a 
legkülső régiókban támogathatja a 
következőket:

a) az olyan kisüzemi part menti 
halászflották megújítása, amelyek összes 
fogásukat a legkülső régiók kikötőiben 
rakodják ki, az emberi biztonság növelése, 
az európai higiéniai előírásoknak való 
megfelelés, a jogellenes, be nem jelentett 
és szabályozatlan halászat elleni küzdelem 
és a nagyobb környezeti hatékonyság 
céljából. A halászati flotta e 
megújításának a kapacitás engedélyezett 
felső határértékén belül kell maradnia, 
egy régi halászhajó újra történő 
lecserélésére kell korlátozódnia és 
lehetővé kell tennie a fenntartható 
fejlődést, valamint a maximális 
fenntartható hozam (MFH) elérését;

b) a 40 év feletti halászhajók szerkezeti fa 
fedélzetének részleges felújítása, ha erre a 
tengeri biztonság miatt objektív 
hajóépítészeti műszaki kritériumok szerint 
szükség van;

c) a legkülső régiók halászkikötőiben 
található olyan hajógyárak és hajóépítő és 
-javító műhelyek létrehozása és 
korszerűsítése, amelyek fő tevékenysége a 
kisüzemi part menti halászflottára 
irányul;

d) egy több mint 40 éves kisüzemi part 
menti halászhajó stabilitásának a 
vizsgálata, a legújabb hajóépítészeti 
műszaki kritériumoknak megfelelően, 
amelyek a halászhajók új építésére 
alkalmazandók;

e) a kormányszerkezetek és meghajtó 
berendezések tervezésére vonatkozó 
műszaki iránymutatások tanulmányozása, 
a legkülső régiók kikötőiben található 
kisüzemi part menti halászhajók 
különböző tipológiái tekintetében, 
amelyek segítenek a tervezőknek az új 
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konstrukciók és a meghajtó berendezések 
kialakításának az optimalizálásában és 
előmozdításában, a személyzet 
biztonságának javításában, a szennyezés 
és az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentésében, valamint a kisüzemi és 
hagyományos halászhajók 
energiahatékonyságának növelésében.

29d. cikk
A többletköltségek ellentételezése

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
legkülső régiókból származó bizonyos 
halászati és akvakultúra-termékek 
halászata, tenyésztése, feldolgozása és 
forgalmazása során a 
kedvezményezetteknél felmerülő 
többletköltségekhez.

(2) Az egyes érintett tagállamok az (1) 
bekezdésben említett régiók 
vonatkozásában a (7) bekezdésben 
megállapított kritériumok szerint 
meghatározzák halászati és akvakultúra-
termékek jegyzékét és e termékek 
ellentételezésre jogosult mennyiségét.

(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.

(4) Nem részesülhetnek ellentételezésben 
olyan halászati és akvakultúra-termékek, 
amelyeket:

a) harmadik országok hajói fogtak, az 
(EU) 2015/1565 tanácsi határozat 
értelmében a Venezuela lobogója alatt 
közlekedő, uniós vizeken tevékenykedő 
halászhajók kivételével;

b) olyan uniós halászhajók fogtak, 
amelyeket nem az (1) bekezdésben említett 
régiók valamely kikötőjében 
lajstromoztak;

c) harmadik országokból hoztak be.
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(5) A (4) bekezdés b) pontja nem 
alkalmazandó, ha az érintett legkülső 
régióban meglévő feldolgozóipari 
kapacitás meghaladja az érintett régióban 
biztosított nyersanyag mennyiségét.

(6) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységeket a legkülső régiókban 
végző, vagy e régiók kikötőjében 
lajstromozott hajót birtokló 
kedvezményezettek számára fizetett 
ellentételezésben a túlkompenzáció 
elkerülése érdekében figyelembe kell 
venni:

a) az egyes halászati és akvakultúra-
termékek vagy termékkategóriák esetében 
az érintett régiók sajátos hátrányaiból 
adódó többletköltségeket; valamint

b) minden olyan egyéb állami intervenciós 
intézkedést, amely a többletköltségek 
mértékét befolyásolja.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 52. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza az 
érintett régiók konkrét hátrányaiból eredő 
többletköltségek kiszámításának 
kritériumait.

29e. cikk
Állami támogatás

(1) A 8. cikk sérelme nélkül az EUMSZ I. 
mellékletében felsorolt azon halászati és 
akvakultúra-termékekre vonatkozóan, 
amelyekre a Szerződés 107., 108. és 109. 
cikkét kell alkalmazni, a Bizottság az 
EUMSZ 108. cikkével összhangban 
működési támogatást engedélyezhet az 
EUMSZ 349. cikkében említett legkülső 
régiók halászati és akvakultúra-
termékeket termelő, feldolgozó és 
forgalmazó ágazataiban, az ezekben a 
régiókban jellemző, az elszigeteltséggel, 
szigetjelleggel és a rendkívül távoli 
elhelyezkedésből adódó nehézségek 
enyhítése céljából.

(2) A tagállamok további finanszírozást 
adhatnak a 29d. cikkben említett 
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ellentételezési terv végrehajtására. Ilyen 
esetekben az állami támogatást a 
tagállamok bejelentik a Bizottságnak, 
melyet az – az említett terv részeként – e 
rendelettel összhangban jóváhagyhat. Az 
ekképpen bejelentett állami támogatás az 
EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének első 
mondata alapján bejelentett támogatásnak 
minősül.

29f. cikk
Felülvizsgálat – POSEI

A Bizottság 2023 végéig jelentést nyújt be 
e fejezet rendelkezéseinek a 
végrehajtásáról, és szükség esetén 
megfelelő javaslatokat terjeszt elő. A 
Bizottság értékeli egy távoli fekvéssel és 
szigetjelleggel összefüggő támogatási 
program (POSEI) tengerügy és halászat 
számára való létrehozásának a 
lehetőségét.

Or. fr

Módosítás 915
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve

Tengerfelügyelet

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a közös 
információmegosztási környezet 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
intézkedésekhez.

(2) A 2. cikktől eltérve az e cikk (1) 
bekezdése szerinti támogatás az Unió 
területén kívül végrehajtott műveletekre is 
alkalmazható.

Or. pt
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Módosítás 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
közös információmegosztási környezet 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
intézkedésekhez.

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a 
közös információmegosztási környezet 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
intézkedésekhez.

Or. en

Módosítás 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztonságos, védett, tiszta és 
fenntartható gazdálkodás keretében kezelt 
tengerekre és óceánokra vonatkozó 
célkitűzéssel összhangban az ETHA 
hozzájárul az Egyesült Nemzetek 2030-ig 
tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlesztési menetrendje 14. fenntartható 
fejlesztési céljának megvalósításához.

Or. es

Módosítás 918
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve

Parti őrségek közötti együttműködés
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(1) Az ETHA támogathatja azokat a 
nemzeti hatóságok által végrehajtott 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az 
(EU) 2016/1624 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet35 53. cikkében, az (EU) 
2016/1625 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet36 2b. cikkében és az (EU) 
2016/1626 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet37 7a. cikkében említett parti 
őrségi feladatok terén zajló európai 
együttműködéshez.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó támogatás a 
19. cikkben meghatározott feltételekkel 
hozzájárulhat az Unió halászati 
ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez és 
végrehajtásához is.

(3) A 2. cikktől eltérve az (1) bekezdés 
szerinti támogatás az Unió területén kívül 
végrehajtott műveletekre is alkalmazható.

_________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/1624 rendelete (2016. 
szeptember 14.) az Európai Határ- és 
Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 863/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 
2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 
2005/267/EK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 
1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/1625 rendelete (2016. 
szeptember 14.) az Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökség létrehozásáról 
szóló 1406/2002/EK rendelet 
módosításáról (HL L 251., 2016.9.16., 77. 
o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/1626 rendelete (2016. 
szeptember 14.) a Közösségi Halászati 
Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 
768/2005/EK tanácsi rendelet 
módosításáról (HL L 251., 2016.9.16., 80. 
o.).
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Módosítás 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogathatja azokat a 
nemzeti hatóságok által végrehajtott 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az 
(EU) 2016/1624 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet35 53. cikkében, az (EU) 
2016/1625 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet36 2b. cikkében és az (EU) 
2016/1626 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet37 7a. cikkében említett parti őrségi 
feladatok terén zajló európai 
együttműködéshez.

(1) Az ETHAA támogathatja azokat a 
nemzeti hatóságok által végrehajtott 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az 
(EU) 2016/1624 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet35 53. cikkében, az (EU) 
2016/1625 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet36 2b. cikkében és az (EU) 
2016/1626 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet37 7a. cikkében említett parti őrségi
feladatok terén zajló európai 
együttműködéshez.

_________________ _________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1624 rendelete (2016. szeptember 
14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és 
az (EU) 2016/399 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 
863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet 
és a 2005/267/EK tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 
2016.9.16., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1624 rendelete (2016. szeptember 
14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és 
az (EU) 2016/399 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 
863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet 
és a 2005/267/EK tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 
2016.9.16., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1625 rendelete (2016. szeptember 
14.) az Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség létrehozásáról szóló 
1406/2002/EK rendelet módosításáról (HL 
L 251., 2016.9.16., 77. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1625 rendelete (2016. szeptember 
14.) az Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség létrehozásáról szóló 
1406/2002/EK rendelet módosításáról (HL 
L 251., 2016.9.16., 77. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1626 rendelete (2016. szeptember 
14.) a Közösségi Halászati Ellenőrző 
Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK 
tanácsi rendelet módosításáról (HL L 251., 
2016.9.16., 80. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1626 rendelete (2016. szeptember 
14.) a Közösségi Halászati Ellenőrző 
Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK 
tanácsi rendelet módosításáról (HL L 251., 
2016.9.16., 80. o.).
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Módosítás 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó támogatás a 
19. cikkben meghatározott feltételekkel 
hozzájárulhat az Unió halászati ellenőrzési 
rendszerének fejlesztéséhez és 
végrehajtásához is.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó támogatás a 
19. cikkben meghatározott feltételekkel 
hozzájárulhat az Unió halászati ellenőrzési 
és vizsgálati rendszerének fejlesztéséhez és 
végrehajtásához is.

Or. en

Módosítás 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes támogatási területekre vonatkozó 
maximális ETHA társfinanszírozási arányt 
a II. melléklet határozza meg.

Az egyes támogatási területekre vonatkozó 
maximális ETHAA társfinanszírozási 
arányt a II. melléklet határozza meg.

Or. en

Módosítás 922
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legfeljebb a művelet 
összes elszámolható kiadása 50 %-ának

(1) A tagállamok legfeljebb a művelet 
összes elszámolható kiadása 75 %-ának
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megfelelő maximális támogatási intenzitást 
alkalmaznak.

megfelelő maximális támogatási intenzitást 
alkalmaznak, kivéve az innovációs 
beruházásokat, ahol a maximális 
támogatási intenzitás 100%.

Or. en

Indokolás

A produktív beruházások most 50%-os önrészt követelnek meg a kizárólag kis- és 
középvállalkozások formájában működő, akvakultúrával foglalkozó gazdálkodóktól, ami túl 
sok, és így sokan nem tudnak bekapcsolódni a fejlődésbe, pedig az jó lenne. A beruházások 
támogatási intenzitásának ezért el kell érnie a 75%-ot, az innovációs beruházások esetében 
pedig a 100%-ot.

Módosítás 923
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legfeljebb a művelet 
összes elszámolható kiadása 50 %-ának
megfelelő maximális támogatási intenzitást 
alkalmaznak.

(1) A tagállamok legfeljebb a művelet 
összes elszámolható kiadása 75%-ának
megfelelő maximális támogatási intenzitást 
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 924
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legfeljebb a művelet 
összes elszámolható kiadása 50 %-ának 
megfelelő maximális támogatási intenzitást 
alkalmaznak.

(1) A tagállamok legfeljebb a művelet 
összes elszámolható kiadása 50%-ának 
megfelelő maximális támogatási intenzitást 
alkalmaznak, kivéve azokban a régiókban, 
amelyek kohéziós finanszírozásban 
részesülnek (az egy főre jutó GDP nem éri 
el az uniós átlagot), ahol a maximális 
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támogatási intenzitás 80%.

Or. pt

Módosítás 925
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk

Tengerpolitika és a fenntartható kék 
gazdaság fejlesztése

Az ETHAA az innovatív projektek 
finanszírozására szolgáló regionális 
platformok fejlesztésén keresztül 
támogatja az integrált tengerpolitika 
végrehajtását és a fenntartható kék 
gazdaság növekedését.

Or. es

Módosítás 926
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk

Tengerpolitika és a fenntartható kék 
gazdaság fejlesztése

Az ETHAA az innovatív projektek 
finanszírozására szolgáló regionális 
platformok fejlesztésén keresztül 
támogatja az integrált tengerpolitika 
végrehajtását és a kék gazdaság 
növekedését.

Or. fr
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Módosítás 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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.

Or. en

Módosítás 928
Izaskun Bilbao Barandica

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 azt 
alátámasztó bizonyítéka van, 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.
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Módosítás 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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. 
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.

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 91. 
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 
környezetvédelmi jog szabályait, és az 
ebből eredő kötelezettségszegés 
befolyásolhatja az időközi kifizetés iránti 
kérelemmel érintett kifizetési kérelemben 
szereplő kiadásokat.

Or. en

Módosítás 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi korrekciók esetében a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
korrekció összegét, amelynek arányosnak 
kell lennie a kedvezményezett által 
elkövetett jogsértés vagy bűncselekmény 
jellegét, súlyosságát, időtartamát és 
ismétlődését figyelembe véve, valamint 
azt, hogy az ETHA-ból származó 
hozzájárulás mekkora részt képvisel a 
kedvezményezett gazdasági 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi korrekciók esetében a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
korrekció összegét, amelynek arányosnak 
kell lennie a kedvezményezett által 
elkövetett jogsértés vagy bűncselekmény 
jellegét, súlyosságát, időtartamát és 
ismétlődését figyelembe véve, valamint 
azt, hogy az ETHAA-ból származó 
hozzájárulás mekkora részt képvisel a 
kedvezményezett gazdasági 
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tevékenységében. tevékenységében.

Or. en

Módosítás 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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.

Or. en

Módosítás 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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.

Or. en

Módosítás 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 
gazdasági tevékenységéhez képest 
mennyire jelentős.

(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 ETHAA-ból származó 
támogatás az érintett kedvezményezett 
gazdasági tevékenységéhez képest 
mennyire jelentős.

Or. en

Módosítás 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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.
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Or. en

Módosítás 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA által a 4. cikkben 
meghatározott prioritások 
megvalósításában elért eredményekről 
történő jelentéstételhez használandó 
mutatókat az I. melléklet határozza meg.

(1) Az ETHAA által a 4. cikkben 
meghatározott prioritások 
megvalósításában elért eredményekről 
történő jelentéstételhez használandó 
mutatókat az I. melléklet határozza meg.

Or. en

Módosítás 936
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA prioritásainak 
megvalósításában elért eredmények 
hatékony értékelése érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 52. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
módosítására vonatkozóan, a mutatók 
szükség szerinti felülvizsgálata és/vagy 
kiegészítése céljából, valamint a 
rendeletnek egy monitoring- és értékelési 
keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel 
történő kiegészítése céljából.

(2) Az ETHAA prioritásainak 
megvalósításában elért eredmények 
hatékony értékelése érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 52. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
módosítására vonatkozóan, a mutatók 
szükség szerinti felülvizsgálata és/vagy 
kiegészítése céljából, valamint a 
rendeletnek egy monitoring- és értékelési 
keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel 
történő kiegészítése céljából.

Or. en

Módosítás 937
Norbert Erdős



PE629.604v01-00 148/174 AM\1167349HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk Éves teljesítményjelentés 38. cikk Kétévente elkészített
teljesítményjelentés

Or. en

Indokolás

Nem tudom jóváhagyni a tagállamok éves teljesítményjelentéssel kapcsolatos kötelezettségét. 
A tagállamok és a regionális közigazgatási szervek nem képesek összegyűjteni az ahhoz 
szükséges adatokat, hogy minden évben jelentést készítsenek. A két- vagy három éves 
jelentéstétel lenne kivitelezhető, ami biztosítaná a jelentések pontosságát és hitelességét.

Módosítás 938
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 36. 
cikkének (6) bekezdése értelmében minden 
tagállamnak be kell nyújtania egy éves
teljesítményjelentést a Bizottságnak, 
legkésőbb az éves áttekintő értekezlet előtt 
egy hónappal. Az első jelentést 2023-ban 
kell benyújtani, az utolsót pedig 2029-ben.

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 36. 
cikkének (6) bekezdése értelmében minden 
tagállamnak minden második évben be 
kell nyújtania egy teljesítményjelentést a 
Bizottságnak, legkésőbb a kétéves áttekintő 
értekezlet előtt egy hónappal. Az első 
jelentést 2023-ban kell benyújtani, majd 
utána 2025-ben és 2027-ben, az utolsót 
pedig 2029-ben.

Or. en

Indokolás

Nem tudom jóváhagyni a tagállamok éves teljesítményjelentéssel kapcsolatos kötelezettségét. 
A tagállamok és a regionális közigazgatási szervek nem képesek összegyűjteni az ahhoz 
szükséges adatokat, hogy minden évben jelentést készítsenek. A két- vagy három éves 
jelentéstétel lenne kivitelezhető, ami biztosítaná a jelentések pontosságát és hitelességét.

Módosítás 939
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Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentést a 
[közös rendelkezések megállapításáról 
szóló] (EU) […/…] rendelet 36. cikkének 
megfelelően az éves értékelő értekezleten 
kell megvizsgálni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentést a 
[közös rendelkezések megállapításáról 
szóló] (EU) […/…] rendelet 36. cikkének 
megfelelően a kétéves értékelő értekezleten 
kell megvizsgálni.

Or. en

Indokolás

Nem tudom jóváhagyni a tagállamok éves teljesítményjelentéssel kapcsolatos kötelezettségét. 
A tagállamok és a regionális közigazgatási szervek nem képesek összegyűjteni az ahhoz 
szükséges adatokat, hogy minden évben jelentést készítsenek. A két- vagy három éves 
jelentéstétel lenne kivitelezhető, ami biztosítaná a jelentések pontosságát és hitelességét.

Módosítás 940
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Minden egyes tagállam közzéteszi 
az (1) bekezdésben említett jelentést mind
az eredeti nyelven, mind pedig az Európai 
Bizottság egyik munkanyelvén.

Or. en

Indokolás

A tagállamok által a 2020 utáni időszakra vonatkozó ETHA-rendelet végrehajtásáról készített 
éves teljesítményjelentéseket rendszeresen közzé kell tenni az Európai Bizottság weboldalán, 
összhangban az Aarhusi Egyezményben az átláthatóság és a civil társadalom döntéshozatali 
eljárásokban való részvétele tekintetében előírt kötelezettségekkel.

Módosítás 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az (1) bekezdésben említett 
jelentést rendszeresen közzé kell tenni az 
Európai Bizottság weboldalán.

Or. en

Indokolás

A 2020 utáni időszakra szóló ETHA-rendelet arra kötelezi a tagállamokat és az Európai 
Bizottságot, hogy gyűjtsék össze a finanszírozott műveletek bevált gyakorlatainak példáit, és 
tegyék ezeket közzé a saját weboldalaikon, elősegítve és ösztönözve ezzel a további bevált 
gyakorlatokat.

Módosítás 942
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Minden tagállam és a Bizottság 
közzéteszi a bevált gyakorlatokról szóló 
jelentéseket a saját weboldalán.

Or. en

Indokolás

A 2020 utáni időszakra szóló ETHA-rendelet arra kötelezi a tagállamokat és az Európai 
Bizottságot, hogy gyűjtsék össze a finanszírozott műveletek bevált gyakorlatainak példáit, és 
tegyék ezeket közzé a saját weboldalaikon, elősegítve és ösztönözve ezzel a további bevált 
gyakorlatokat.

Módosítás 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján szabályokat fogad el az (1) 
bekezdésben említett jelentés kialakítására 
vonatkozóan. Az említett végrehajtási jogi 
aktusokat az 53. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján szabályokat fogad el az (1) 
bekezdésben említett jelentés kialakítására 
vonatkozóan. Az említett végrehajtási jogi 
aktusokat az 53. cikk (2) bekezdésében 
említett irányítóbizottsági eljárás keretében 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság végrehajtási hatásköreibe tartozó ügyek, mint például a tagállamok 
teljesítményértékeléseinek formai követelményei és tartalmi előírásai olyan jelentőségűek, 
hogy a tagállamok észszerű beavatkozását vonják maguk után. A tanácsadó-bizottsági eljárás 
nem biztosítja ezt, hanem az irányítóbizottsági eljárást kell előírni.

Módosítás 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság közzéteszi a 
(7) bekezdésben említett végrehajtási 
aktusok elfogadásához kapcsolódó összes 
releváns dokumentumot.

Or. en

Indokolás

A 2020 utáni időszakra szóló ETHA-rendelet az átláthatóság miatt előírja, hogy a 
végrehajtásával kapcsolatos minden releváns dokumentumot közzé kell tennie az Európai 
Bizottság weboldalán.

Módosítás 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA az alábbi eszközökkel segíti a 
KHP végrehajtását:

Az ETHAA az alábbi eszközökkel segíti a 
KHP végrehajtását:

Or. en

Módosítás 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a Horizont Európa kutatás-
fejlesztési program forrásainak lehető 
legnagyobb mértékű bevonása, hogy 
támogassál és ösztönözzék a kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenységeket a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

Or. en

Indokolás

Van egy súlyos hiányosság a jogalkotási javaslatban, mégpedig az,hogy nem növeli az 
akvakultúra-ágazat részarányát az uniós kutatás-fejlesztési forrásokban. Ezen változtatni kell. 
Valóban rá kell mutatni arra, hogy a jövőbeli Horizont Európa kutatás-fejlesztési program 
forrásait a lehető legnagyobb mértékben a halászok és az akvakultúrával foglalkozó 
gazdálkodók rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatja a tiszta és 
egészséges tengerek előmozdítását, többek 
között a 2008/56/EK irányelv 
megvalósításának támogatását célzó 
intézkedésekkel, valamint olyan 
intézkedésekkel, amelyek az 

(1) Az ETHAA támogatja a tiszta és 
egészséges tengerek előmozdítását, többek 
között a 2008/56/EK irányelv 
megvalósításának támogatását célzó 
intézkedésekkel, valamint olyan 
intézkedésekkel, amelyek az 
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1380/2013/EU rendelet 2. cikke (5) 
bekezdésének j) pontja értelmében 
koherenciát biztosítanak a jó környezeti 
állapot elérésével, valamint az európai 
műanyag-stratégia körforgásos 
gazdaságban történő végrehajtásával.

1380/2013/EU rendelet 2. cikke (5) 
bekezdésének j) pontja értelmében 
koherenciát biztosítanak a jó környezeti 
állapot elérésével, valamint az európai 
műanyag-stratégia körforgásos
gazdaságban történő végrehajtásával.

Or. en

Módosítás 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz

Or. es

Módosítás 949
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható halászat, akvakultúra és 
piacok révén

Or. en

Módosítás 950
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
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42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. 
cikkének megfelelően támogatja a piacra 
vonatkozó ismeretek Bizottság által történő 
kidolgozását és terjesztését a halászati és 
akvakultúra-termékek vonatkozásában.

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. 
cikkének megfelelően támogatja a piacra 
vonatkozó ismeretek Bizottság által történő 
kidolgozását és terjesztését a halászati és 
akvakultúra-termékek vonatkozásában. Az 
ETHA a tengeri termékek tekintetében 
támogathatja a mezőgazdasági termékek 
és az élelmiszerek minőségrendszereiről 
szóló 1151/29012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben említett minőségi 
jelölések népszerűsítését is.

Or. es

Módosítás 951
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. 
cikkének megfelelően támogatja a piacra 
vonatkozó ismeretek Bizottság által történő 
kidolgozását és terjesztését a halászati és 
akvakultúra-termékek vonatkozásában.

Az ETHAA az 1379/2013/EU rendelet 42. 
cikkének megfelelően támogatja a piacra 
vonatkozó ismeretek Bizottság által történő 
kidolgozását és terjesztését a halászati és 
akvakultúra-termékek vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 952
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. 
cikkének megfelelően támogatja a piacra 
vonatkozó ismeretek Bizottság által történő 
kidolgozását és terjesztését a halászati és 

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. 
cikkének megfelelően támogatja a piacra 
vonatkozó ismeretek Bizottság által történő 
kidolgozását és terjesztését a halászati 
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akvakultúra-termékek vonatkozásában. termékek vonatkozásában.

Or. es

Módosítás 953
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
megfelelő feltételeinek és a virágzó part 
menti közösségek érdekében az egészséges 
tengeri környezet támogatása

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az 
egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri 
ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági 
értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a 
tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

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

Or. en
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Módosítás 955
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A virágzó part menti 
közösségek támogatása

Or. es

Módosítás 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti és vízparti közösségek 
támogatása

Or. en

Módosítás 957
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti és szigeti közösségek 
támogatása

Or. en
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Módosítás 958
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tengerpolitika és a fenntartható kék 
gazdaság fejlesztése

Tengerpolitika

Or. es

Módosítás 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tengerpolitika és a fenntartható kék 
gazdaság fejlesztése

Tengerpolitika és az ökológiai korlátokon 
belül fejlődő, fenntartható kék gazdaság 
fejlesztése;

Or. en

Módosítás 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk Tengerpolitika és a 
fenntartható kék gazdaság fejlesztése

43. cikk Tengerpolitika és a 
fenntartható kék gazdaság fejlesztése a 
tengereken és az édesvizeken

Or. en

Módosítás 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA az alábbi eszközökkel segíti a 
tengerpolitika végrehajtását:

Az ETHAA az alábbi eszközökkel segíti a 
tengerpolitika végrehajtását és a 
fenntartható kék gazdaság fejlesztését:

Or. en

Módosítás 962
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 reziliens halászat
előmozdítása;

Or. es

Módosítás 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 reziliens kék gazdaság 
előmozdítása, amely biztosítja az emberi 
jólétet és a jó környezeti állapotot;

Or. es
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Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az 
egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri 
ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági 
értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a 
tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 reziliens kék gazdaság 
előmozdítása, amely az ökológiai 
korlátokon belül fejlődik;

Or. en

Módosítás 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 reziliens kék gazdaság 
előmozdítása a tengereken és az 
édesvizeken;

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedések között nem szabad megfeledkezni az édesvízi akvakultúra 
támogatásáról.
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Módosítás 966
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tengeri rendszerek 
diverzitásának, termelékenységének, 
ellenálló képességének és a belső 
értékének helyreállítása, védelme és 
fenntartása;

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az 
egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri 
ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági 
értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a 
tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a felelős termelés és fogyasztás, a 
tiszta technológiák, a megújuló energia és 
a körforgásos anyagáramlás 
előmozdítása;

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az 
egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri 
ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági 
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értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a 
tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatás, az innováció és a 
technológia transzferének és elterjedésének 
fokozása a fenntartható kék gazdaságban, 
ideértve az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózatot (EMODNET);

c) a kutatás, az innováció és a 
technológia transzferének és elterjedésének 
fokozása a fenntartható kék gazdaságban, 
ideértve az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózatot (EMODNET), annak 
biztosítása érdekében, hogy a technológia 
és a hatékonyság terén jelentkező 
nyereséget ne írja felül a növekedés, hogy 
a hangsúly a jelen és a jövő 
nemzedékeinek szükségleteit kielégítő 
fenntartható gazdasági tevékenységeken 
maradjon, és hogy a körforgásos 
gazdaságon belül a műanyagokra 
irányuló európai stratégiával 
összhangban kidolgozzák a körforgásos 
gazdaságra való áttéréshez szükséges 
eszközöket és kapacitásokat;

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az 
egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri 
ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági 
értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a 
tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatás, az innováció és a 
technológia transzferének és elterjedésének 
fokozása a fenntartható kék gazdaságban, 
ideértve az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózatot (EMODNET);

c) a kutatás, az innováció és a 
technológia transzferének és elterjedésének 
fokozása a fenntartható kék gazdaságban, 
ideértve az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózatot (EMODNET), valamint az 
édesvizekre vonatkozó más adatgyűjtési 
hálózatokban;

Or. en

Indokolás

Az édesvizekre is ki kell terjeszteni az adatgyűjtést.

Módosítás 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 halra és a meglévő tengeri gazdasági 
tevékenységek, például a tengeri szállítás, 
az olajkitermelés, a tengerfenéken folyó 
bányászat vagy az idegenforgalom 
hatásaira vonatkozó társadalmi-gazdasági 
adatok megosztása, valamint az import 
által a helyi halászati ágazat társadalmi-
gazdasági helyzetére gyakorolt hatások 
jobb megértése;

Or. es

Módosítás 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 
társadalmi-gazdasági és környezeti adatok 
megosztása;

Or. es

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti 
tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az 
egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri 
ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági 
értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a 
tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás 972
Marco Affronte, Linnéa Engström

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;

Or. en

Módosítás 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 és édesvizekkel kapcsolatos 
ismeretek javítása, és a fenntartható kék 
gazdaságra vonatkozó társadalmi-
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gazdasági adatok megosztása;

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedések között nem szabad megfeledkezni az édesvízi akvakultúra 
támogatásáról.

Módosítás 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) projekttervezetek és innovatív 
pénzügyi eszközök kidolgozása.

törölve

Or. es

Módosítás 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. cikk

Befektetési döntések a kék gazdaságban

A fenntartható kék gazdaság keretében 
hozott befektetési döntéseket a legjobb 
elérhető tudományos tanácsadásnak kell 
alátámasztania, hogy elkerüljék a 
környezetre gyakorolt káros hatásokat, 
amelyek veszélyeztethetik a hosszú távú 
fenntarthatóságot. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre megfelelő tudás vagy 
információ, az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni mind a közszférában, mind 
pedig a magánszektorban, mivel 
potenciálisan káros hatású intézkedéseket 
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hozhatnak meg.

Or. es

Indokolás

Az elővigyázatosság elve a Szerződés, a Riói Nyilatkozat és a tengeri környezet védelmére 
vonatkozó egyéb nemzetközi megállapodások és egyezmények egyik sarokköve.

Módosítás 976
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogatja a tengeri védelem és a 
tengerfelügyelet előmozdítását, többek 
között az adatok megosztásával, a parti 
őrségek és az ügynökségek közötti 
együttműködéssel és a tengeri vonatkozású 
bűncselekmények és a tengeren folytatott 
jogellenes tevékenységek elleni 
küzdelemmel.

Az ETHA támogatja a tengeri védelem 
előmozdítását és a tengeri vonatkozású 
bűncselekmények és a tengeren folytatott 
jogellenes tevékenységek elleni 
tengerfelügyeleti intézkedéseket.

Or. es

Módosítás 977
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogatja a tengeri védelem és a 
tengerfelügyelet előmozdítását, többek 
között az adatok megosztásával, a parti 
őrségek és az ügynökségek közötti 
együttműködéssel és a tengeri vonatkozású 
bűncselekmények és a tengeren folytatott 
jogellenes tevékenységek elleni 
küzdelemmel.

Az ETHA támogatja a tengeri védelem és a 
tengerfelügyelet előmozdítását, többek 
között a nemzeti parti őrségek 
kapacitásépítésével, a humán és anyagi 
erőforrások javításának támogatásával, 
valamint az adatmegosztási képességekkel
és az ügynökségek közötti 
együttműködéssel és a tengeri vonatkozású 
bűncselekmények és a tengeren folytatott 
jogellenes tevékenységek elleni 
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küzdelemmel.

Or. pt

Módosítás 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogatja a tengeri védelem és a 
tengerfelügyelet előmozdítását, többek 
között az adatok megosztásával, a parti 
őrségek és az ügynökségek közötti 
együttműködéssel és a tengeri vonatkozású 
bűncselekmények és a tengeren folytatott 
jogellenes tevékenységek elleni 
küzdelemmel.

Az ETHAA támogatja a tengeri védelem és 
a tengerfelügyelet előmozdítását, többek 
között az adatok megosztásával, a parti 
őrségek és az ügynökségek közötti 
együttműködéssel és a tengeri vonatkozású 
bűncselekmények és a tengeren folytatott
jogellenes tevékenységek elleni 
küzdelemmel.

Or. en

Módosítás 979
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA az alábbi eszközökkel segíti a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
végrehajtását:

Az ETHAA az alábbi eszközökkel segíti a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
végrehajtását:

Or. en

Módosítás 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vonatkozó nemzetközi 
megállapodások, intézkedések és eszközök 
megvalósítása a jogellenes, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzése, megakadályozása és 
felszámolása érdekében;

e) a vonatkozó nemzetközi 
megállapodások, intézkedések és eszközök 
megvalósítása az IUU halászat 
megelőzése, megakadályozása és 
felszámolása érdekében, valamint 
intézkedések és eszközök bevezetése a 
tengeri környezetre gyakorolt hatás 
minimalizálása érdekében, különös 
tekintettel a tengeri madarak, tengeri 
emlősök és tengeri teknősök járulékos 
fogásaira;

Or. en

Módosítás 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA az (EU) xx/xx 
rendeletben [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] meghatározott 
bármely formában nyújthat finanszírozást, 
különösen a rendelet VII. címe szerinti 
közbeszerzési támogatás és a rendelet VIII. 
címe szerinti támogatás formájában. Az 
ETHA az InvestEU rendelet alapján 
végrehajtott, 47. cikk szerinti 
vegyesfinanszírozási műveletek keretében 
pénzügyi eszközök formájában is 
biztosíthat finanszírozást.

(1) Az ETHAA az (EU) xx/xx 
rendeletben [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] meghatározott 
bármely formában nyújthat finanszírozást, 
különösen a rendelet VII. címe szerinti 
közbeszerzési támogatás és a rendelet VIII. 
címe szerinti támogatás formájában. Az 
ETHAA az InvestEU rendelet alapján 
végrehajtott, 47. cikk szerinti 
vegyesfinanszírozási műveletek keretében 
pénzügyi eszközök formájában is 
biztosíthat finanszírozást.

Or. en

Módosítás 982
Isabelle Thomas

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

Az ETHA keretében a 
vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) 
xx/xx rendelettel [InvestEU rendelet] és az 
(EU) xx/xx rendelet [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] X. címével 
összhangban kell végrehajtani.

Az ETHA keretében a 
vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) 
xx/xx rendelettel [InvestEU rendelet] és az 
(EU) xx/xx rendelet [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] X. címével 
összhangban kell végrehajtani.
E rendeletnek a Hivatalos Lapban történő 
közzétételét követő négy hónapban a 
Bizottság részletes iránymutatásokat 
mutat be a tagállamoknak a 
vegyesfinanszírozási műveletek nemzeti 
operatív programokban történő, az 
ETHA-nak megfelelő végrehajtásáról, 
miközben különös figyelmet fordít a helyi 
szereplők által a helyi fejlesztésben 
végrehajtott vegyesfinanszírozási 
műveletekre.

Or. fr

Módosítás 983
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA keretében a 
vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) 
xx/xx rendelettel [InvestEU rendelet] és az 
(EU) xx/xx rendelet [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] X. címével 
összhangban kell végrehajtani.

Az ETHA keretében a 
vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) 
xx/xx rendelettel [InvestEU rendelet] és az 
(EU) xx/xx rendelet [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] X. címével 
összhangban kell végrehajtani. E 
rendeletnek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő közzétételét követő négy 
hónapban a Bizottság részletes 
iránymutatásokat mutat be a 
tagállamoknak a vegyesfinanszírozási 
műveleteknek az ETHA nemzeti operatív 
programjaiban történő végrehajtásáról, 
miközben különös figyelmet fordít a 
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közösségvezérelt helyi fejlesztés keretében 
végrehajtott vegyesfinanszírozási 
műveletekre.

Or. es

Módosítás 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA keretében a 
vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) 
xx/xx rendelettel [InvestEU rendelet] és az 
(EU) xx/xx rendelet [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] X. címével 
összhangban kell végrehajtani.

Az ETHAA keretében a 
vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) 
xx/xx rendelettel [InvestEU rendelet] és az 
(EU) xx/xx rendelet [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] X. címével 
összhangban kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 985
Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A III. cím keretében nyújtott 
támogatás időközi értékelését a támogatás 
végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő 
információ birtokában, de legkésőbb négy 
évvel a támogatás végrehajtásának kezdetét 
követően kell elvégezni.

(2) A III. cím keretében nyújtott 
támogatás időközi értékelését a támogatás 
végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő 
információ birtokában, de legkésőbb négy 
évvel a támogatás végrehajtásának kezdetét 
követően kell elvégezni. Ezt az értékelést 
egy európai bizottsági jelentés formájában 
végzik el, és az részletesen felméri a 
végrehajtás minden sajátos szempontját.

Or. en
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Indokolás

Ahogy azt az Elnökök Értekezlete is hangsúlyozta, nem csak a véglegesen értékelésnek, hanem 
az időközi értékelésnek is egy kellően részletes jelentésen kell alapulnia, hogy lehetővé tegyék 
az alap teljesítményének megfelelő értékelését.

Módosítás 986
Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 
a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával.

(4) A Bizottság a (2) és (3) 
bekezdésben említett értékelő jelentéseket 
közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

Or. en

Indokolás

Ahogy azt az Elnökök Értekezlete is hangsúlyozta, nem csak a véglegesen értékelésnek, hanem 
az időközi értékelésnek is egy kellően részletes jelentésen kell alapulnia, hogy lehetővé tegyék 
az alap teljesítményének megfelelő értékelését.

Módosítás 987
Gabriel Mato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság adott esetben a 
(2) bekezdésben említett jelentés alapján 
módosításokat javasolhat ehhez a 
rendelethez.

Or. en
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Indokolás

Ahogy azt az Elnökök Értekezlete is hangsúlyozta, nem csak a véglegesen értékelésnek, hanem 
az időközi értékelésnek is egy kellően részletes jelentésen kell alapulnia, hogy lehetővé tegyék 
az alap teljesítményének megfelelő értékelését.

Módosítás 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
ETHA-hoz, valamint annak 
intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. Az ETHA-hoz allokált 
pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 4. cikkben említett 
prioritásokhoz.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
ETHA-hoz, valamint annak 
intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. Az ETHAA-hoz allokált 
pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 4. cikkben említett 
prioritásokhoz.

Or. en

Módosítás 989
Isabelle Thomas

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely nemzetközi szervezet vagy 
az uniós jog alapján létrehozott bármely 
jogalany.

b) bármely nemzetközi szervezet, 
beleértve a szakmai szervezeteket is, vagy 
az uniós jog alapján létrehozott bármely 
jogalany.

Or. fr

Módosítás 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap Bizottsága 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet38

értelmében vett bizottságnak minősül.

(1) A Bizottság munkáját az Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra 
Alap Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet38 értelmében vett bizottságnak 
minősül.

_________________ _________________

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Indokolás

Az alap nevét „Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapra” (ETHAA) kell 
változtatni. Az akvakultúra jelentősége világszerte és az Unióban is egyre növekszik, így ez az 
ágazat megérdemli, hogy egy külön fejezetet kapjon mind az uniós halászati politikában, mind 
az alapokban.

Módosítás 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap Bizottsága 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet38

értelmében vett bizottságnak minősül.

(1) A Bizottság munkáját az Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra 
Alap Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet38 értelmében vett bizottságnak 
minősül.

_________________ _________________

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
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a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ETHA-nak ki kell terjednie az akvakultúra támogatására is.

Módosítás 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 182/2011/EU rendelet 4. cikke
alkalmazandó.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A Bizottság végrehajtási hatásköreibe tartozó ügyek, mint például a tagállamok 
teljesítményértékeléseinek formai követelményei és tartalmi előírásai olyan jelentőségűek, 
hogy a tagállamok észszerű beavatkozását vonják maguk után. A tanácsadó-bizottsági eljárás 
nem biztosítja ezt, hanem az irányítóbizottsági eljárást kell előírni.

Módosítás 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54a. cikk

A POSEI és a legkülső régiók 
felülvizsgálata 
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2023 vége előtt a Bizottság jelentést nyújt 
be e rendeletnek a kifejezetten a legkülső 
régiókat érintő összes rendelkezése 
alkalmazásáról, amelyhez megfelelő 
javaslatokat fűz. A Bizottság megvizsgálja 
annak lehetőségét, hogy létrehozzon egy 
távoli fekvéssel és szigetjelleggel 
összefüggő támogatási programot 
(POSEI) a tengerügyek és a halászat 
terén.

Or. en

Módosítás 994
Gabriel Mato

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS
HALÁSZATI ALAP ÖSSZES FORRÁSA 
TAGÁLLAMONKÉNT A 2021–2027 
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

AZ EURÓPAI TENGERÜGYI,
HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA
ALAP ÖSSZES FORRÁSA 
TAGÁLLAMONKÉNT A 2021–2027 
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ETHA-nak ki kell terjednie az akvakultúra támogatására is.
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