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Módosítás 54
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ETHA hatályának ki kell terjednie a 
KHP támogatására, így többek között a 
tengeri biológiai erőforrások, az édesvízi 
biológiai erőforrások és akvakultúra 
védelmére, kezelésére és kiaknázására, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozására és értékesítésére, 
amennyiben ezekre a tevékenységekre a 
tagállamok területén vagy uniós vizeken 
kerül sor, ideértve – a lobogó szerinti állam 
elsődleges felelősségének sérelme nélkül –
a harmadik országok lobogója alatt 
közlekedő és ott lajstromozott 
halászhajóknak, az uniós halászhajóknak, 
illetve a tagállamok állampolgárainak a 
tevékenységeit is, figyelemmel az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményének 117. cikkében 
foglalt rendelkezésekre.

(2) Az ETHA hatályának ki kell terjednie a 
KHP támogatására, így többek között a 
tengeri biológiai erőforrások, az édesvízi 
biológiai erőforrások és akvakultúra 
védelmére, kezelésére és fenntartható
kiaknázására, valamint a halászati és 
akvakultúra-termékek feldolgozására és 
értékesítésére, amennyiben ezekre a 
tevékenységekre a tagállamok területén 
vagy uniós vizeken kerül sor, ideértve – a 
lobogó szerinti állam elsődleges 
felelősségének sérelme nélkül – a harmadik 
országok lobogója alatt közlekedő és ott 
lajstromozott halászhajóknak, az uniós 
halászhajóknak, illetve a tagállamok 
állampolgárainak a tevékenységeit is, 
figyelemmel az ENSZ Tengerjogi 
Egyezményének 117. cikkében foglalt 
rendelkezésekre.

Or. en

Módosítás 55
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mivel a közös halászati politika 
sikerének feltétele egy eredményes 
ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási 
rendszer, továbbá a – tudományos 
szakvéleményezési, valamint végrehajtási 
és ellenőrzési célt egyaránt szolgáló –
adatok megbízhatósága és hiánytalansága, 

(3) Mivel a közös halászati politika 
sikerének feltétele egy eredményes 
ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási 
rendszer, továbbá a – tudományos 
szakvéleményezési, valamint végrehajtási 
és ellenőrzési célt egyaránt szolgáló –
adatok megbízhatósága, hiánytalansága és
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az ETHA-nak támogatnia kell ezeket a 
szakpolitikákat.

kellő időben való rendelkezésre állása, az 
ETHA-nak támogatnia kell ezeket a 
szakpolitikákat.

Or. en

Módosítás 56
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek az innováció, 
illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdításával kapcsolatos, a fenntartható 
és erőforrás-hatékony halászat és 
akvakultúra előmozdítására, továbbá a part 
menti és szárazföldi halászközösségek 
növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának felszabadításával, valamint 
a halászati tevékenységek más tengeri 
gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálásának előmozdításával a 
foglalkoztatás és a területi kohézió 
javítására irányulnak.

(6) Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a 
KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
korlátozott számú alapvető prioritásra kell 
összpontosítani, amelyek az innováció, 
illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra 
előmozdításával kapcsolatos, a környezeti 
szempontból fenntartható és erőforrás-
hatékony halászat és akvakultúra
fejlesztésére – külön figyelmet fordítva a 
biogazdálkodás elveivel összhangban 
folytatott akvakultúra-tevékenységekre –, 
továbbá a part menti és szárazföldi 
halászközösségek növekedési és 
foglalkoztatási potenciáljának 
felszabadításával, valamint a halászati 
tevékenységek más tengeri gazdasági 
ágazatok felé történő diverzifikálásának 
előmozdításával a foglalkoztatás és a 
területi kohézió javítására irányulnak.

Or. en

Módosítás 57
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közös halászati politika általános 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
halászati és akvakultúra-tevékenységek
hozzájáruljanak a hosszú távon 
fenntartható környezetvédelmi feltételek 
kialakulásához, amelyek 
nélkülözhetetlenek a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez. Ezen túlmenően elő 
kell mozdítania a termelékenység 
növekedését, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalat, a 
piacok stabilitását, biztosítania kell az 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz.

(8) A közös halászati politika általános 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
halászati és akvakultúra-tevékenységek
biztosítsák a tengeri biológiai erőforrások
hosszú távú környezeti fenntarthatóságát, 
amely előfeltétele a gazdasági és 
társadalmi fejlődésnek. Ezen túlmenően 
elő kell mozdítania a termelékenység 
növekedését, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalat, a 
piacok stabilitását, biztosítania kell az 
erőforrások hosszú távú rendelkezésre 
állását és azt, hogy az áruk ésszerű áron 
jussanak el a fogyasztókhoz.

Or. en

Módosítás 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok jobban 
beépüljenek a KHP-ba, amelynek 
teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi 
politikájának és az Európa 2020 
stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A 
KHP célja az élő tengeri biológiai 
erőforrások oly módon történő kiaknázása, 
hogy a halállományok olyan szinten 
álljanak helyre és maradjanak fenn, ami 
legkésőbb 2015-ig lehetővé teszi a 
legnagyobb fenntartható hozam elérését. A 
KHP a halászati gazdálkodás során 
elővigyázatos és ökoszisztéma-alapú 
megközelítéseket alkalmaz. 
Következésképpen az ETHA-nak a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 

(9) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok jobban 
beépüljenek a KHP-ba, amelynek 
teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi 
politikájának és az Európa 2020 
stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A 
KHP célja az élő tengeri biológiai 
erőforrások oly módon történő kiaknázása, 
hogy a halállományok olyan szinten 
álljanak helyre és maradjanak fenn, ami
ahol lehet 2015-ig, de legkésőbb 2020-ig
lehetővé teszi a legnagyobb fenntartható 
hozam elérését.
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közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) foglaltak szerint 
hozzá kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez.

Or. es

Módosítás 59
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok jobban 
beépüljenek a KHP-ba, amelynek 
teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi 
politikájának és az Európa 2020 
stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A 
KHP célja az élő tengeri biológiai 
erőforrások oly módon történő kiaknázása, 
hogy a halállományok olyan szinten 
álljanak helyre és maradjanak fenn, ami 
legkésőbb 2015-ig lehetővé teszi a 
legnagyobb fenntartható hozam elérését. A 
KHP a halászati gazdálkodás során 
elővigyázatos és ökoszisztéma-alapú 
megközelítéseket alkalmaz.
Következésképpen az ETHA-nak a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) foglaltak szerint hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez.

(9) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok jobban 
beépüljenek a KHP-ba, amelynek 
teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi 
politikájának és az Európa 2020 
stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A 
KHP célja az élő tengeri biológiai 
erőforrások oly módon történő kiaknázása, 
hogy a halállományok olyan szinten 
álljanak helyre és maradjanak fenn, ami,
ha lehet 2015-ig, ha nem, legkésőbb 2020-
ig lehetővé teszi a legnagyobb fenntartható 
hozam elérését. A KHP a halászati 
gazdálkodás során elővigyázatos és 
ökoszisztéma-alapú megközelítéseket 
alkalmaz. Következésképpen az ETHA-
nak a tengeri környezetvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) foglaltak szerint hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez.

Or. fr
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Indokolás

A 2015. évi időpont nem alkalmazható valamennyi fajra.

Módosítás 60
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok jobban 
beépüljenek a KHP-ba, amelynek 
teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi 
politikájának és az Európa 2020 
stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A 
KHP célja az élő tengeri biológiai 
erőforrások oly módon történő kiaknázása,
hogy a halállományok olyan szinten 
álljanak helyre és maradjanak fenn, ami 
legkésőbb 2015-ig lehetővé teszi a
legnagyobb fenntartható hozam elérését. A 
KHP a halászati gazdálkodás során 
elővigyázatos és ökoszisztéma-alapú
megközelítéseket alkalmaz.
Következésképpen az ETHA-nak a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) foglaltak szerint hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez.

(9) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok jobban 
beépüljenek a KHP-ba, amelynek 
teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi 
politikájának és az Európa 2020 
stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A 
KHP célja az élő tengeri biológiai 
erőforrások fenntartható kiaknázása, ami a 
legnagyobb fenntartható hozam vagy a 
megfelelő helyettesítő mutatószám szintje 
fölött állítja helyre és tartja fenn 
valamennyi halászott faj állományát, 
legkésőbb 2015-ig. A KHP a halászati 
gazdálkodás során elővigyázatos
megközelítést és ökoszisztéma-alapú
halászati és akvakultúra-gazdálkodást
alkalmaz. Következésképpen az ETHA-
nak a tengeri környezetvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv) foglaltak szerint hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez.

Or. en

Módosítás 61
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KHP célkitűzéseinek elérését 
aláásná, ha az ETHA keretében nyújtott 
uniós pénzügyi támogatást olyan piaci 
szereplők kapnák, amelyek előzetesen nem 
felelnek meg a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésével kapcsolatos 
közérdekkel összefüggő 
követelményeknek. Ezért csak azok a piaci 
szereplők fogadhatók el, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtása előtt 
meghatározott ideig nem voltak érintettek a 
jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására 
irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, 
továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK 
és a 601/2004/EK rendelet módosításáról 
és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK 
rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, az IUU-hajókra 
vonatkozó uniós listán szereplő 
halászhajók üzemeltetésében, irányításában 
vagy tulajdonlásában, és amelyek az 
1005/2008/EK rendelet 42. cikke, illetve a 
közös halászati politika szabályainak 
betartását biztosító közösségi ellenőrző 
rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, 
a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, 
a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, 
a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, 
az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, 
az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és 
az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EK, az 1627/94/EK és 
az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 
1224/2009/EK rendelet 90. cikkének (1) 
bekezdése értelmében nem követtek el 
súlyos jogsértést, illetve a KHP szabályai 
tekintetében nem követtek el egyéb, az 
érintett állományok fenntarthatóságát 

(15) A KHP célkitűzéseinek elérését 
aláásná, ha az ETHA keretében nyújtott 
uniós pénzügyi támogatást olyan piaci 
szereplők kapnák, amelyek előzetesen nem 
felelnek meg a tengeri biológiai 
erőforrások megőrzésével kapcsolatos 
közérdekkel összefüggő 
követelményeknek. Ezért csak azok a piaci 
szereplők fogadhatók el, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtása előtt 
meghatározott ideig nem voltak érintettek a 
jogellenes, nem bejelentett és
szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására 
irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, 
továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK 
és a 601/2004/EK rendelet módosításáról 
és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK 
rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, az IUU-hajókra 
vonatkozó uniós listán szereplő 
halászhajók üzemeltetésében, irányításában 
vagy tulajdonlásában, és amelyek az 
1005/2008/EK rendelet 42. cikke, illetve a 
közös halászati politika szabályainak 
betartását biztosító közösségi ellenőrző 
rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, 
a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, 
a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, 
a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, 
az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, 
az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és 
az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EK, az 1627/94/EK és 
az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 
1224/2009/EK rendelet 90. cikkének (1) 
bekezdése értelmében nem követtek el 
súlyos jogsértést, illetve a KHP szabályai 
tekintetében nem követtek el egyéb, az 
érintett állományok hosszú távú
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különösen veszélyeztető és az élő tengeri 
biológiai erőforrások fenntartható – a 
célfajok populációit a legnagyobb 
fenntartható hozamot eredményező 
egyedszám feletti szintre helyreállító és 
azon a szinten fenntartó – kiaknázását 
komolyan fenyegető szabálysértést.

fenntarthatóságát különösen veszélyeztető 
és az élő tengeri biológiai erőforrások 
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot vagy a 
megfelelő helyettesítő mutatószámot
eredményező egyedszám feletti szintre
2015-ig helyreállító és azon a szinten 
fenntartó – kiaknázását komolyan 
fenyegető szabálysértést.

Or. en

Módosítás 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A KHP célkitűzéseinek elérését 
meghiúsítaná az is, ha az ETHA keretében 
nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan 
tagállamoknak fizetnék ki, amelyek nem 
teljesítik a tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésével kapcsolatos közérdekkel 
összefüggő, a KHP szabályai szerinti 
kötelezettségeiket, például az adatgyűjtési 
és az ellenőrzési kötelezettségeket. E 
kötelezettségek nem teljesítésével továbbá 
fennáll annak a kockázata is, hogy a 
tagállamok nem ismerik fel a nem 
elfogadható kedvezményezetteket vagy a 
nem támogatható piaci szereplőket.

(18) A KHP célkitűzéseinek elérését 
meghiúsítaná az is, ha az ETHA keretében 
nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan 
tagállamoknak fizetnék ki, amelyek nem 
teljesítik a tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésével kapcsolatos közérdekkel 
összefüggő, a KHP szabályai szerinti 
kötelezettségeiket, például az adatgyűjtési, 
a halászati kapacitás és a halászati 
lehetőségek közötti stabil és tartós 
egyensúly megvalósítására vonatkozó és 
az ellenőrzési kötelezettségeket. E 
kötelezettségek nem teljesítésével továbbá 
fennáll annak a kockázata is, hogy a 
tagállamok nem ismerik fel a nem 
elfogadható kedvezményezetteket vagy a 
nem támogatható piaci szereplőket.

Or. en

Módosítás 63
Martina Anderson
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A KHP célkitűzéseinek elérését 
meghiúsítaná az is, ha az ETHA keretében 
nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan 
tagállamoknak fizetnék ki, amelyek nem 
teljesítik a tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésével kapcsolatos közérdekkel 
összefüggő, a KHP szabályai szerinti 
kötelezettségeiket, például az adatgyűjtési 
és az ellenőrzési kötelezettségeket. E 
kötelezettségek nem teljesítésével továbbá 
fennáll annak a kockázata is, hogy a 
tagállamok nem ismerik fel a nem 
elfogadható kedvezményezetteket vagy a 
nem támogatható piaci szereplőket.

(18) A KHP célkitűzéseinek elérését 
meghiúsítaná az is, ha az ETHA keretében 
nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan 
tagállamoknak fizetnék ki, amelyek nem 
teljesítik a tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésével kapcsolatos közérdekkel 
összefüggő, a KHP szabályai szerinti 
kötelezettségeiket, például az adatgyűjtési, 
a halászati flotta kapacitása és a halászati 
lehetőségek kiegyensúlyozására tett 
erőfeszítésekre vonatkozó és az ellenőrzési 
kötelezettségeket. E kötelezettségek nem 
teljesítésével továbbá fennáll annak a 
kockázata is, hogy a tagállamok nem 
ismerik fel a nem elfogadható 
kedvezményezetteket vagy a nem 
támogatható piaci szereplőket.

Or. en

Módosítás 64
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Bizottságnak a rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási előirányzatok éves 
bontását tárgyilagos és átlátható 
kritériumok felhasználásával kell 
megállapítania; e kritériumoknak 
tartalmazniuk kell az 1198/2006/EK 
tanácsi rendelet szerinti korábbi 
költségvetési juttatásokat és a 
861/2006/EK tanácsi rendelet alapján 
korábban felhasznált összegeket.

(24) A Bizottságnak a rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási előirányzatok éves 
bontását tárgyilagos és átlátható 
kritériumok felhasználásával kell 
megállapítania; e kritériumoknak 
tartalmazniuk kell az 1198/2006/EK 
tanácsi rendelet szerinti korábbi 
költségvetési juttatásokat és a 
861/2006/EK tanácsi rendelet alapján 
korábban felhasznált összegeket. Ezeket a 
kritériumokat és az összegeket éves 
bontásban nyilvánosságra kell hozni.
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Or. en

Módosítás 65
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Bizottságnak a rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási előirányzatok éves 
bontását tárgyilagos és átlátható 
kritériumok felhasználásával kell 
megállapítania; e kritériumoknak 
tartalmazniuk kell az 1198/2006/EK 
tanácsi rendelet szerinti korábbi 
költségvetési juttatásokat és a 
861/2006/EK tanácsi rendelet alapján 
korábban felhasznált összegeket.

(24) A Bizottságnak a rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási előirányzatok éves 
bontását tárgyilagos és átlátható 
kritériumok felhasználásával kell 
megállapítania, és az adatokat közzé kell 
tennie; e kritériumoknak tartalmazniuk kell 
az 1198/2006/EK tanácsi rendelet szerinti 
korábbi költségvetési juttatásokat és a 
861/2006/EK tanácsi rendelet alapján 
korábban felhasznált összegeket.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság növelése elengedhetetlen feltétele a halászati támogatásokkal kapcsolatos 
problémák elleni fellépésnek.

Módosítás 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egyszerűsítési célkitűzéssel 
összhangban az ETHA megosztott 
irányítás keretébe tartozó összes 
tevékenységének – többek között az 
ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek –
tagállamonként egyetlen operatív program 
formáját kell öltenie, a tagállam nemzeti 
struktúrájának megfelelően. A 
programozási műveletnek a 2014. január 1-

(26) Az egyszerűsítési és decentralizációs 
célkitűzéssel összhangban az ETHA 
megosztott irányítás keretébe tartozó 
összes tevékenységének – többek között az 
ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek –
tagállamonként egyetlen operatív program 
formáját kell öltenie, a tagállam nemzeti 
struktúrájának megfelelően. A 
programozási műveletnek a 2014. január 1-
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jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 
kell kiterjednie. Mindegyik tagállamnak 
egyetlen operatív programot kell 
készítenie. Az egyes programokban meg 
kell határozni az ETHA-ra vonatkozó uniós 
prioritásokkal kapcsolatos célok 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie a 
többi uniós szakpolitikát, különösen a 
vidékfejlesztési politikát és a kohéziós 
politikát.

jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 
kell kiterjednie. Mindegyik tagállamnak 
egyetlen operatív programot kell 
készítenie, melybe bele kell foglalni a 
különböző, nemzeti szint alatti operatív 
programokat. Az egyes programokban 
meg kell határozni az ETHA-ra vonatkozó 
uniós prioritásokkal kapcsolatos célok 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie a 
többi uniós szakpolitikát, különösen a 
vidékfejlesztési politikát és a kohéziós 
politikát.

Or. es

Módosítás 67
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egyszerűsítési célkitűzéssel 
összhangban az ETHA megosztott 
irányítás keretébe tartozó összes 
tevékenységének – többek között az 
ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek –
tagállamonként egyetlen operatív program 
formáját kell öltenie, a tagállam nemzeti 
struktúrájának megfelelően. A 
programozási műveletnek a 2014. január 1-
jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 
kell kiterjednie. Mindegyik tagállamnak 
egyetlen operatív programot kell 
készítenie. Az egyes programokban meg 
kell határozni az ETHA-ra vonatkozó uniós 
prioritásokkal kapcsolatos célok 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 

(26) Az egyszerűsítési célkitűzéssel 
összhangban az ETHA megosztott 
irányítás keretébe tartozó összes 
tevékenységének – többek között az 
ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek –
tagállamonként egyetlen operatív program 
formáját kell öltenie, a tagállam nemzeti 
struktúrájának megfelelően. A 
programozási műveletnek a 2014. január 1-
jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 
kell kiterjednie. Mindegyik tagállamnak 
egyetlen operatív programot kell 
készítenie. Az egyes programokban meg 
kell határozni az ETHA-ra vonatkozó uniós 
prioritásokkal kapcsolatos célok 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
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prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie a 
többi uniós szakpolitikát, különösen a 
vidékfejlesztési politikát és a kohéziós 
politikát.

prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie a 
többi uniós szakpolitikát, különösen a 
vidékfejlesztési politikát, a kohéziós és 
környezetvédelmi politikát.

Or. en

Módosítás 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászati tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javítása érdekében 
elengedhetetlen az innováció és a 
vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az innovatív 
tevékenységeket és a vállalkozásfejlesztést.

(31) A halászati tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javítása érdekében 
elengedhetetlen az innováció és a 
vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az innovatív és 
környezeti szempontból fenntartható
tevékenységeket és a vállalkozásfejlesztést, 
összhangban a halászott fajok 
populációinak 2015-ig a legnagyobb 
fenntartható hozamot eredményező 
egyedszám feletti szintre való 
helyreállításával és ezen a szinten 
tartásával, a jó környezeti állat 2020-ig 
való elérésével, valamint az elővigyázatos 
megközelítéssel és az ökoszisztéma-alapú 
halászati gazdálkodással.

Or. en

Módosítás 69
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a halászati és a 
tengerügyi tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javításához. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az egész életen át 
tartó tanulást, a kutatók és a halászok 
közötti, ismeretterjesztést ösztönző 
együttműködést, valamint a piaci szereplők 
általános teljesítményének és 
versenyképességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat.

(32) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a halászati és a 
tengerügyi tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javításához. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell a képzést, az
oktatást és az egész életen át tartó tanulást, 
a kutatók és a halászok közötti, 
ismeretterjesztést és a tengerészeti 
szakmákban rejlő karrierlehetőségek 
népszerűsítését ösztönző együttműködést, 
valamint a piaci szereplők általános 
teljesítményének és versenyképességének 
javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 70
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a halászati és a 
tengerügyi tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javításához. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az egész életen át 
tartó tanulást, a kutatók és a halászok 
közötti, ismeretterjesztést ösztönző 
együttműködést, valamint a piaci szereplők 
általános teljesítményének és 
versenyképességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat.

(32) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen a halászati és a 
tengerügyi tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javításához. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell az egész életen át 
tartó tanulást és képzést, a kutatók és a 
halászok közötti, ismeretterjesztést 
ösztönző együttműködést, valamint a piaci 
szereplők általános fenntarthatóságának,
teljesítményének és versenyképességének 
javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat.

Or. en



AM\907165HU.doc 15/89 PE492.694v01-00

HU

Módosítás 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Felismerve az önfoglalkoztató 
halászok házastársai által a kisüzemi part 
menti halászatban betöltött szerep 
fontosságát, az ETHA-nak támogatnia kell 
a szakmai fejlődésüket elősegítő képzést és 
hálózatépítést, amely eszközt biztosít 
számukra hagyományos kisegítő feladataik 
jobb ellátásához.

(33) Felismerve az önfoglalkoztató 
halászok házastársai által a part menti 
halászatban betöltött szerep fontosságát, az 
ETHA-nak támogatnia kell a szakmai 
fejlődésüket elősegítő képzést és 
hálózatépítést, amely eszközt biztosít 
számukra hagyományos kisegítő feladataik 
jobb ellátásához.

Or. es

Módosítás 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Annak tudatában, hogy a kisüzemi
part menti halászatot folytató halászok
csak kismértékben vesznek részt a
társadalmi párbeszédben, az ETHA-nak 
támogatnia kell az említett párbeszédet a 
megfelelő fórumokon előmozdító 
szervezeteket.

(34) A part menti halászatot folytató 
halászok társadalmi és területi 
fontosságának tudatában az ETHA-nak 
támogatnia kell azokat a szervezeteket, a 
melyek a part menti halászati ágazaton 
belül előmozdítják a társadalmi
párbeszédet a megfelelő fórumokon.

Or. es

Módosítás 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok diverzifikációban rejlő 
lehetőségei, valamint a part menti 
közösségekben betöltött kulcsszerepük 
ismeretében az ETHA-nak azzal kell 
hozzájárulnia a diverzifikációhoz, hogy 
támogatja a vállalkozások elindítását és a 
hajóik utólagos felszerelésére irányuló 
beruházásokat, valamint a halászati 
tevékenységeken kívüli megfelelő 
területeken a szakmai készségek 
elsajátítására irányuló megfelelő képzést.

(35) A part menti halászatot folytató 
halászok diverzifikációban rejlő 
lehetőségei, valamint a part menti 
közösségekben betöltött kulcsszerepük 
ismeretében az ETHA-nak azzal kell 
hozzájárulnia a diverzifikációhoz, hogy 
támogatja a vállalkozások elindítását és a 
hajóik utólagos felszerelésére irányuló 
beruházásokat, valamint a halászati 
tevékenységeken kívüli megfelelő 
területeken a szakmai készségek 
elsajátítására irányuló megfelelő képzést.

Or. es

Módosítás 74
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A fedélzeti egészségvédelmi és 
biztonsági szükségletek kezelése érdekében 
az ETHA-nak támogatnia kell a fedélzeti 
biztonságra és higiéniára irányuló 
beruházásokat.

(36) A fedélzeti egészségvédelmi és 
biztonsági szükségletek kezelése érdekében 
az ETHA-nak támogatnia kell a fedélzeti 
biztonságra és higiéniára irányuló 
beruházásokat azzal a feltétellel, hogy ezek 
a beruházások nem eredményezhetik a 
hajó halászati kapacitásának növekedését.

Or. en

Módosítás 75
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A [KHP-rendelet] 27. cikkében 
említett átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozásának 
eredményeképpen és ezen új rendszerek 
végrehajtása terén a tagállamok 
támogatása érdekében az ETHA-nak 
támogatást kell nyújtania a 
kapacitásépítés és a bevált gyakorlati 
módszerek cseréje terén.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az átruházható halászati koncesszió nem megfelelő megoldás a halászati ágazatban 
jelentkező kihívások elleni fellépésre.

Módosítás 76
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A [KHP-rendelet] 27. cikkében 
említett átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozásának 
eredményeképpen és ezen új rendszerek 
végrehajtása terén a tagállamok támogatása 
érdekében az ETHA-nak támogatást kell 
nyújtania a kapacitásépítés és a bevált 
gyakorlati módszerek cseréje terén.

(37) A halászati lehetőségek nyilvános 
célkitűzésekkel összhangban lévő és 
átlátható feltételek alapján történő 
kiosztását szolgáló új rendszerek 
végrehajtása terén a tagállamok támogatása 
érdekében az ETHA-nak támogatást kell 
nyújtania a kapacitásépítés és a bevált 
gyakorlati módszerek cseréje terén.

Or. en

Módosítás 77
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A [KHP-rendelet] 27. cikkében 
említett átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozásának 
eredményeképpen és ezen új rendszerek 
végrehajtása terén a tagállamok támogatása 
érdekében az ETHA-nak támogatást kell 
nyújtania a kapacitásépítés és a bevált 
gyakorlati módszerek cseréje terén.

(37) A halászati erőforrásokhoz való 
hozzáférés kiosztását szolgáló új 
rendszerek végrehajtása és a leginkább 
fenntartható műveletekhez 
kedvezményezett hozzáférés biztosítása
terén a tagállamok támogatása érdekében 
az ETHA-nak támogatást kell nyújtania a 
kapacitásépítés és a bevált gyakorlati 
módszerek cseréje terén.

Or. en

Indokolás

Az európai halászat sokféle, és az egyetlen, kötelező, átruházható halászati koncessziók 
rendszerénél több választási lehetőségre van szüksége. Az uniós tagállamok támogatás 
kaphatnak arra, hogy segítsék a halászokat a fenntartható halászati gazdálkodásra való 
átállásban és tanulhatnak egymás tapasztalataiból. A halászati erőforrások kiosztásakor a 
tagállamoknak társadalmi és környezeti tényezőket is figyelembe kell venniük, többek között a 
szelektív és alacsony kihatású halászati gyakorlatoknak és közösségi alapú vagy 
mikrovállalkozásoknak juttatott részek növeléséből származó jövedelmet.

Módosítás 78
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerei bevezetésének 
versenyképesebbé kell tennie az ágazatot. 
Következésképpen igény merülhet fel a 
halászati tevékenységeken kívüli új 
szakmai lehetőségek iránt. Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a tengeri 
tevékenységekre szánt hajóknak a 
kisüzemi part menti halászatot folytató 

törölve
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halászhajók nem halászati 
tevékenységeihez történő 
átcsoportosítását. Ez utóbbi művelet 
helyénvalónak tűnik, mivel a kisüzemi 
part menti halászatot folytató halászhajók 
nem tartoznak az átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek hatálya alá.

Or. fr

Indokolás

Az átruházható halászati koncesszió nem megfelelő megoldás a halászati ágazatban 
jelentkező kihívások elleni fellépésre.

Módosítás 79
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerei bevezetésének 
versenyképesebbé kell tennie az ágazatot. 
Következésképpen igény merülhet fel a 
halászati tevékenységeken kívüli új 
szakmai lehetőségek iránt. Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a tengeri 
tevékenységekre szánt hajóknak a 
kisüzemi part menti halászatot folytató 
halászhajók nem halászati 
tevékenységeihez történő 
átcsoportosítását. Ez utóbbi művelet 
helyénvalónak tűnik, mivel a kisüzemi 
part menti halászatot folytató halászhajók 
nem tartoznak az átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek hatálya alá.

(38) A halászati kapacitás és a halászati
lehetőségek közötti egyensúly 
megteremtése érdekében szükséges 
kapacitástöbblet-csökkentés igényt szülhet 
a halászati tevékenységeken kívüli új 
szakmai lehetőségek iránt. Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását.

Or. en
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Módosítás 80
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerei bevezetésének 
versenyképesebbé kell tennie az ágazatot. 
Következésképpen igény merülhet fel a 
halászati tevékenységeken kívüli új 
szakmai lehetőségek iránt. Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a tengeri 
tevékenységekre szánt hajóknak a 
kisüzemi part menti halászatot folytató 
halászhajók nem halászati
tevékenységeihez történő átcsoportosítását. 
Ez utóbbi művelet helyénvalónak tűnik, 
mivel a kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászhajók nem tartoznak az 
átruházható halászati koncessziók 
rendszereinek hatálya alá.

(38) Az ETHA különösen azzal járul hozzá 
a halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását, a 
mikrovállalkozásokat és a hajók tengeri 
tevékenységekre, különösen a kisüzemi 
part menti halászatot folytató halászhajók 
halászati tevékenységére történő
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az európai halászat sokféle, és az egyetlen, kötelező, átruházható halászati koncessziók 
rendszerénél több választási lehetőségre van szüksége.

Módosítás 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés



AM\907165HU.doc 21/89 PE492.694v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerei bevezetésének 
versenyképesebbé kell tennie az ágazatot. 
Következésképpen igény merülhet fel a 
halászati tevékenységeken kívüli új 
szakmai lehetőségek iránt. Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a tengeri 
tevékenységekre szánt hajóknak a 
kisüzemi part menti halászatot folytató 
halászhajók nem halászati
tevékenységeihez történő 
átcsoportosítását. Ez utóbbi művelet 
helyénvalónak tűnik, mivel a kisüzemi 
part menti halászatot folytató halászhajók 
nem tartoznak az átruházható halászati 
koncessziók rendszereinek hatálya alá.

(38) Igény merülhet fel a halászati
tevékenységeket kiegészítő, új szakmai 
lehetőségek iránt. Ezért az ETHA 
különösen azzal járul hozzá a 
halászközösségekben megvalósítandó 
diverzifikációhoz és 
munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az 
új vállalkozások indítását és a hajók 
kiegészítő, a halászattól eltérő tengeri 
tevékenységekre történő alkalmazását, 
különös tekintettel a turisztikai halászatra 
vagy halászati turizmusra.

Or. es

Módosítás 82
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a 
túlhalászás egyik legfőbb kiváltó 
tényezője. Ezért az uniós halászflottának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása kiemelkedő jelentőségű. A túlzott 
kapacitás állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
programokkal és selejtezési rendszerekkel 

törölve
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– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult. Az ETHA ezért támogatni fogja 
az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági 
teljesítményének és jövedelmezőségének 
javítását célzó, átruházható halászati 
koncessziós rendszerek létrehozását és 
irányítását.

Or. fr

Indokolás

Az átruházható halászati koncesszió nem megfelelő megoldás a halászati ágazatban 
jelentkező kihívások elleni fellépésre.

Módosítás 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű. A túlzott kapacitás 
állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó
programokkal és selejtezési rendszerekkel 
– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult. Az ETHA ezért támogatni fogja 
az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági 
teljesítményének és jövedelmezőségének 
javítását célzó, átruházható halászati 
koncessziós rendszerek létrehozását és 
irányítását.

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása, a halászati és 
akvakultúra-ágazat gazdasági és 
társadalmi fejlődésével összeegyeztethető 
módon. Megállapítást nyert, hogy a túlzott 
kapacitás a túlhalászás egyik legfőbb 
kiváltó tényezője. Ezért az uniós 
halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű. A túlzott kapacitás
megszüntetése érdekében továbbra is
állami támogatást kell nyújtani – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó
programok és selejtezési rendszerek révén 
– a part menti flották részére.
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Or. es

Módosítás 84
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű. A túlzott kapacitás 
állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
programokkal és selejtezési rendszerekkel 
– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult. Az ETHA ezért támogatni fogja 
az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági 
teljesítményének és jövedelmezőségének 
javítását célzó, átruházható halászati 
koncessziós rendszerek létrehozását és 
irányítását.

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű. A zöld könyv 
megállapítása szerint az éveken át tartó, 
jelentős összegű kiadások ellenére a 
túlzott kapacitás állami támogatással –
például a tevékenység ideiglenes 
beszüntetésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó programokkal és selejtezési 
rendszerekkel – történő felszámolása 
eredménytelennek bizonyult, az uniós 
flották mérete és összetétele továbbra sem 
felel meg a rendelkezésre álló 
erőforrásoknak. Az ETHA-alapokat azon 
halászok és hajók támogatására kell 
felhasználni, amelyek a leginkább 
környezetbarát és társadalmilag 
fenntartható módon halásznak.

Or. en

Módosítás 85
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása
kiemelkedő jelentőségű. A túlzott kapacitás 
állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
programokkal és selejtezési rendszerekkel 
– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult. Az ETHA ezért támogatni fogja
az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági teljesítményének 
és jövedelmezőségének javítását célzó, 
átruházható halászati koncessziós
rendszerek létrehozását és irányítását.

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflotta és a halászati 
lehetőségek közötti szilárd és biztos 
egyensúly megvalósítása kiemelkedő 
jelentőségű. A túlzott kapacitás állami 
támogatással – például a tevékenység 
ideiglenes beszüntetésére vagy 
megszüntetésére vonatkozó programokkal 
és selejtezési rendszerekkel – történő 
felszámolása eredménytelennek bizonyult.
Az ETHA ezért támogatni fogja az érintett 
piaci szereplők túlzott kapacitásának 
csökkentését, valamint megnövekedett 
gazdasági teljesítményének és 
jövedelmezőségének javítását célzó 
rendszerek létrehozását és irányítását.

Or. en

Módosítás 86
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű. A túlzott kapacitás 
állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
programokkal és selejtezési rendszerekkel 

(39) A közös halászati politika célkitűzése 
a halállományok fenntartható 
kiaknázásának biztosítása. Megállapítást 
nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás 
egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az 
uniós halászflottának a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz történő igazítása 
kiemelkedő jelentőségű. A túlzott kapacitás 
állami támogatással – például a 
tevékenység ideiglenes beszüntetésére 
vagy megszüntetésére vonatkozó 
programokkal és selejtezési rendszerekkel 
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– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult. Az ETHA ezért támogatni fogja 
az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági teljesítményének 
és jövedelmezőségének javítását célzó, 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását és irányítását.

– történő felszámolása eredménytelennek 
bizonyult. Az ETHA ezért támogatni fogja 
az érintett piaci szereplők túlzott 
kapacitásának csökkentését, valamint 
megnövekedett gazdasági teljesítményének 
és jövedelmezőségének javítását célzó 
rendszerek létrehozását és irányítását.

Or. en

Módosítás 87
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mivel a túlzott kapacitás a 
túlhalászás egyik legfontosabb kiváltó 
tényezője, intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy az uniós halászflotta 
alkalmazkodjon a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz; ezzel összefüggésben az 
ETHA-nak támogatnia kell a KHP által a 
túlzott kapacitás csökkentése érdekében 
szabályozási eszközként bevezetett 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását, módosítását és 
irányítását.

törölve

Or. en

Módosítás 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mivel a túlzott kapacitás a 
túlhalászás egyik legfontosabb kiváltó 

törölve
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tényezője, intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy az uniós halászflotta 
alkalmazkodjon a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz; ezzel összefüggésben az 
ETHA-nak támogatnia kell a KHP által a 
túlzott kapacitás csökkentése érdekében 
szabályozási eszközként bevezetett 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását, módosítását és 
irányítását.

Or. es

Módosítás 89
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mivel a túlzott kapacitás a 
túlhalászás egyik legfontosabb kiváltó 
tényezője, intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy az uniós halászflotta 
alkalmazkodjon a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz; ezzel összefüggésben az 
ETHA-nak támogatnia kell a KHP által a 
túlzott kapacitás csökkentése érdekében 
szabályozási eszközként bevezetett 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását, módosítását és 
irányítását.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az átruházható halászati koncesszió nem megfelelő megoldás a halászati ágazatban 
jelentkező kihívások elleni fellépésre.

Módosítás 90
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mivel a túlzott kapacitás a 
túlhalászás egyik legfontosabb kiváltó 
tényezője, intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy az uniós halászflotta 
alkalmazkodjon a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz; ezzel összefüggésben az 
ETHA-nak támogatnia kell a KHP által a 
túlzott kapacitás csökkentése érdekében 
szabályozási eszközként bevezetett 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását, módosítását és 
irányítását.

törölve

Or. en

Módosítás 91
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mivel a túlzott kapacitás a 
túlhalászás egyik legfontosabb kiváltó 
tényezője, intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy az uniós halászflotta 
alkalmazkodjon a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz; ezzel összefüggésben az 
ETHA-nak támogatnia kell a KHP által a 
túlzott kapacitás csökkentése érdekében 
szabályozási eszközként bevezetett 
átruházható halászati koncessziós 
rendszerek létrehozását, módosítását és 
irányítását.

törölve

Or. en
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Módosítás 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok beépüljenek 
az ETHA-ba, és támogatást kapjon a KHP 
szerinti állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása, figyelembe véve azonban az 
uniós vizek eltérő feltételeit. E célból 
elengedhetetlen az állományvédelmi 
intézkedések regionalizált 
megközelítésének kidolgozása.

(41) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok beépüljenek 
az ETHA-ba, és biztosítva legyen a KHP 
szerinti állományvédelmi intézkedések és 
az unió környezetvédelmi politikájának
végrehajtása, figyelembe véve azonban az 
uniós vizek eltérő feltételeit. E célból 
elengedhetetlen az állományvédelmi 
intézkedések regionalizált 
megközelítésének kidolgozása, a közös 
halászati területen gazdálkodó tagállamok 
együttműködésével és biztosítva a 
koherens megközelítést a halászati 
területek szintjén.

Or. en

Módosítás 93
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok beépüljenek 
az ETHA-ba, és támogatást kapjon a KHP 
szerinti állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása, figyelembe véve azonban az 
uniós vizek eltérő feltételeit. E célból 
elengedhetetlen az állományvédelmi 
intézkedések regionalizált 
megközelítésének kidolgozása.

(41) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok beépüljenek 
az ETHA-ba, és támogatást kapjon a KHP 
szerinti állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása, figyelembe véve azonban az 
uniós vizek eltérő feltételeit. E célból 
elengedhetetlen az állományvédelmi 
intézkedések regionalizált 
megközelítésének kidolgozása, amely 
megkönnyíti az együttműködést és a 
korszerű politikák létrehozását a közös 
halászati területen gazdálkodó 
tagállamokban a halászati területek 
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szintjén.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az európai vizeken biztosítani tudjuk a következetes megközelítést, a többéves 
terv tárgyát képező, közös halászati területen gazdálkodó tagállamoknak együtt kell 
működniük annak biztosítása érdekében, hogy a tagállami rendelkezések, pl. a többéves 
tervhez kapcsolódó védelmi intézkedések koherensek legyenek, össze legyenek hangolva és 
megfeleljenek a KHP célkitűzéseinek.

Módosítás 94
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok beépüljenek 
az ETHA-ba, és támogatást kapjon a KHP 
szerinti állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása, figyelembe véve azonban az 
uniós vizek eltérő feltételeit. E célból 
elengedhetetlen az állományvédelmi 
intézkedések regionalizált 
megközelítésének kidolgozása.

(41) Rendkívül fontos, hogy a 
környezetvédelmi szempontok beépüljenek 
az ETHA-ba, hogy elő legyenek mozdítva 
az éghajlatváltozás tengeri, partvidéki 
környezetre és a szigetek környezetére 
gyakorolt hatásainak enyhítését és a 
hozzájuk való alkalmazkodást célzó 
fellépések, különös tekintettel azokra a 
térségekre, melyek e tekintetben a 
leginkább kiszolgáltatottak, és hogy
támogatást kapjon a KHP szerinti 
állományvédelmi intézkedések 
végrehajtása, figyelembe véve azonban az 
uniós vizek eltérő feltételeit E célból 
elengedhetetlen az állományvédelmi 
intézkedések regionalizált 
megközelítésének kidolgozása.

Or. en

Módosítás 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan
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Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Hasonlóképpen a halászat tengeri 
környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentését az ETHA-nak különösen a
környezetbarát innovációnak, valamint a 
szelektívebb halászeszközök és -
felszerelések használatának 
előmozdításával, illetve a tengeri biológiai 
sokféleség és a tengeri ökoszisztémák és az 
általuk nyújtott szolgáltatások védelmét és 
helyreállítását célzó intézkedésekkel kell 
támogatnia, összhangban a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégiával.

(42) Hasonlóképpen a halászat tengeri 
környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentését és, ahol lehetséges, 
megszüntetését az ETHA-nak különösen
az olyan környezetbarát innovációnak,
amelyről bebizonyosodott, hogy javítja a 
környezeti szempontból hosszú távon 
fenntartható halászatot, és csökkenti a 
halászat tengeri környezetre gyakorolt 
hatását, valamint a szelektívebb 
halászeszközök és -felszerelések 
használatának előmozdításával, illetve a 
tengeri biológiai sokféleség és a tengeri 
ökoszisztémák és az általuk nyújtott 
szolgáltatások védelmét és helyreállítását 
célzó intézkedésekkel kell támogatnia, 
összhangban a halászott fajok 
populációinak 2015-ig a legnagyobb 
fenntartható hozamot eredményező 
egyedszám feletti szintre való 
helyreállításával és ezen a szinten 
tartásával, a jó környezeti állapot 2020-ig 
való elérésével és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégiával.

Or. en

Módosítás 96
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A halak tengerbe való visszadobására 
vonatkozóan a KHP által bevezetett 
tilalommal összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az olyan fedélzeti 
beruházásokat, amelyek célja a nem 

törölve
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szándékosan kifogott halak legjobb 
felhasználása és a kifogott halak nem 
teljes körűen felhasznált részeinek 
hasznosítása. Az erőforrások szűkösségére 
való tekintettel és a kifogott halak 
értékének maximalizálása érdekében az 
ETHA-nak támogatnia kell a kifogott 
halak kereskedelmi értékének növelését 
célzó fedélzeti beruházásokat is.

Or. en

Indokolás

Az efféle beruházás a jelenlegi állapotot konzerválja, és a nem kívánt fogások mennyiségét 
sem csökkenti. Nem lép fel a visszadobás és a járulékos fogások problémája ellen. A 
fedélzeten történő feldolgozást is rendkívül nehéz lesz ellenőrizni. A fedélzeti beruházásoknak 
a szelektivitás növelésére és a hatás minimalizálására kellene irányulniuk.

Módosítás 97
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A halak tengerbe való visszadobására 
vonatkozóan a KHP által bevezetett 
tilalommal összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az olyan fedélzeti
beruházásokat, amelyek célja a nem
szándékosan kifogott halak legjobb 
felhasználása és a kifogott halak nem 
teljes körűen felhasznált részeinek 
hasznosítása. Az erőforrások szűkösségére 
való tekintettel és a kifogott halak 
értékének maximalizálása érdekében az 
ETHA-nak támogatnia kell a kifogott halak 
kereskedelmi értékének növelését célzó 
fedélzeti beruházásokat is.

(43) A halak tengerbe való visszadobására 
vonatkozóan a KHP által bevezetett 
tilalommal összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az olyan, halászeszközökre 
irányuló beruházásokat, amelyek célja a 
nem szándékos fogások minimalizálása és, 
ahol lehet, megszüntetése, és az olyan 
fedélzeti beruházásokat, amelyek célja a 
kifogott halak nem teljes körűen 
felhasznált részeinek hasznosítása. Az 
erőforrások szűkösségére való tekintettel és 
a kifogott halak értékének maximalizálása 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a 
kifogott halak kereskedelmi értékének 
növelését célzó fedélzeti beruházásokat is.

Or. en
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Módosítás 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A halak tengerbe való visszadobására 
vonatkozóan a KHP által bevezetett
tilalommal összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az olyan fedélzeti 
beruházásokat, amelyek célja a nem 
szándékosan kifogott halak legjobb 
felhasználása és a kifogott halak nem teljes 
körűen felhasznált részeinek hasznosítása.
Az erőforrások szűkösségére való 
tekintettel és a kifogott halak értékének 
maximalizálása érdekében az ETHA-nak 
támogatnia kell a kifogott halak 
kereskedelmi értékének növelését célzó 
fedélzeti beruházásokat is.

(43) A halak tengerbe való visszadobása
KHP által bevezetett csökkentésével
összhangban az ETHA-nak támogatnia kell 
az olyan fedélzeti beruházásokat, amelyek 
célja a nem szándékos fogások fokozatos 
csökkentése, a nem szándékosan kifogott 
halak legjobb felhasználása és a kifogott 
halak nem teljes körűen felhasznált 
részeinek hasznosítása. Az erőforrások 
szűkösségére való tekintettel és a kifogott 
halak értékének maximalizálása érdekében 
az ETHA-nak támogatnia kell a kifogott 
halak kereskedelmi értékének növelését 
célzó fedélzeti, feldolgozóipari és 
értékesítési beruházásokat is.

Or. es

Módosítás 99
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A halak tengerbe való visszadobására 
vonatkozóan a KHP által bevezetett 
tilalommal összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az olyan fedélzeti 
beruházásokat, amelyek célja a nem 
szándékosan kifogott halak legjobb 
felhasználása és a kifogott halak nem teljes 
körűen felhasznált részeinek hasznosítása.
Az erőforrások szűkösségére való 
tekintettel és a kifogott halak értékének 
maximalizálása érdekében az ETHA-nak 
támogatnia kell a kifogott halak 

(43) A halak tengerbe való
visszadobásának jelentős csökkentése 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell 
az olyan fedélzeti beruházásokat, amelyek 
célja a nem szándékosan kifogott halak 
legjobb felhasználása és a kifogott halak 
nem teljes körűen felhasznált részeinek 
hasznosítása. Az erőforrások szűkösségére 
való tekintettel és a kifogott halak 
értékének maximalizálása érdekében az 
ETHA-nak támogatnia kell a kifogott halak 
kereskedelmi értékének növelését célzó 
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kereskedelmi értékének növelését célzó 
fedélzeti beruházásokat is.

fedélzeti beruházásokat is.

Or. fr

Indokolás

A visszadobás teljes tilalma kontraproduktív, mivel a halászok képtelenek lennének 
végrehajtani.

Módosítás 100
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A halászkikötők, a kirakodóhelyek és 
a menedékek fontosságának tudatában az 
ETHA-nak támogatnia kell a kapcsolódó 
beruházásokat, különösen az 
energiahatékonyság, a környezetvédelem, a 
kirakodott termék minősége, valamint a 
biztonsági és a munkavégzési feltételek 
javítása érdekében.

(44) A halászkikötők, a kirakodóhelyek és 
a menedékek fontosságának tudatában az 
ETHA-nak támogatnia kell a kapcsolódó 
beruházásokat, különösen a fogások 
nyilvántartásba vételének, az 
energiahatékonyság, a környezetvédelem, a
közös halászati politikáról szóló rendelet 
15. cikkében rögzített kirakodási 
kötelezettséggel összhangban kirakodott 
termék minősége, valamint a biztonsági és 
a munkavégzési feltételek javítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 101
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
halállomány-helyreállítási területek –
köztük a halak szaporodása 
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szempontjából lényeges területek, 
különösen a halállományok ivadéknevelő, 
ívó- és táplálkozási helyei – egybefüggő 
hálózatának létrehozását, ahol 
valamennyi halászati tevékenység tilos.

Or. en

Módosítás 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az Unió számára létfontosságú, hogy 
fenntartható egyensúly alakuljon ki az 
édesvízi erőforrások és azok kiaknázása 
között; ezért a környezeti hatás megfelelő 
figyelembevételével, ugyanakkor a szóban 
forgó ágazatok gazdasági életképessége 
megőrzésével megfelelő rendelkezéseknek 
kell támogatniuk a belvízi halászatot.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 103
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az Unió számára létfontosságú, hogy 
fenntartható egyensúly alakuljon ki az 
édesvízi erőforrások és azok kiaknázása 
között; ezért a környezeti hatás megfelelő 
figyelembevételével, ugyanakkor a szóban 
forgó ágazatok gazdasági életképessége
megőrzésével megfelelő rendelkezéseknek 
kell támogatniuk a belvízi halászatot.

(45) Az Unió számára létfontosságú, hogy 
fenntartható egyensúly alakuljon ki az 
édesvízi erőforrások és azok kiaknázása 
között; ezért a környezeti hatás megfelelő 
figyelembevételével, a szóban forgó 
ágazatok gazdasági életképessége
megőrzése érdekében megfelelő 
rendelkezéseknek kell támogatniuk a 
belvízi halászatot.
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Or. en

Módosítás 104
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az európai akvakultúra fenntartható 
fejlődését szolgáló bizottsági stratégiával, a 
KHP célkitűzéseivel és az Európa 2020 
stratégiával összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az akvakultúra-ágazat 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
szempontból fenntartható fejlődését.

(46) Az európai akvakultúra fenntartható 
fejlődését szolgáló bizottsági stratégiával, a 
KHP célkitűzéseivel és az Európa 2020 
stratégiával összhangban az ETHA-nak 
támogatnia kell az akvakultúra-ágazat 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
szempontból fenntartható fejlődését és 
irányítását, kiemelten összpontosítva a 
biogazdálkodás elvei szerint működő és 
zárt rendszerű akvakultúra-ágazatra.

Or. en

Módosítás 105
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az akvakultúra hozzájárul a part 
menti és a vidéki régiók növekedéséhez és 
munkahelyeinek biztosításához. Ezért 
kulcsfontosságú, hogy az ETHA 
hozzáférhető legyen az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások, különösen a kkv-k számára, 
és hozzájáruljon ahhoz, hogy 
akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók 
kerüljenek az ágazatba. Az akvakultúra-
tevékenységek versenyképességének és 
gazdasági teljesítményének javítása 
érdekében elengedhetetlen az innováció és 
a vállalkozói készség ösztönzése. Az 

(47) Az akvakultúra hozzájárul a part 
menti és a vidéki régiók növekedéséhez és 
munkahelyeinek biztosításához. Ezért 
kulcsfontosságú, hogy az ETHA 
hozzáférhető legyen a fenntartható
akvakultúra-ágazati vállalkozások, 
különösen a kkv-k számára, és 
hozzájáruljon ahhoz, hogy akvakultúrával 
foglalkozó új gazdálkodók kerüljenek az 
ágazatba. Az akvakultúra-tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági 
teljesítményének javítása érdekében 
elengedhetetlen az innováció és a 
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ETHA-nak ezért támogatnia kell az
innovatív tevékenységeket és a
vállalkozásfejlesztést, különösen a nem 
élelmiszer-termelési célú és a nyílt tengeri 
akvakultúrát.

vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell a fenntartható,
innovatív tevékenységeket és 
vállalkozásfejlesztést, melyek 
hozzájárulnak az akvakultúra 
fenntarthatóságának biztosításához és 
összhangban vannak a víz-
keretirányelvvel, az élőhelyvédelmi 
irányelvvel, a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvvel és a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvvel.

Or. en

Módosítás 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az akvakultúra-tevékenységekkel 
összefüggő új jövedelemformák már 
bebizonyították, hogy a 
vállalkozásfejlesztés tekintetében 
hozzáadott értéket képviselnek. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell ezeket az 
akvakultúrán kívüli kiegészítő 
tevékenységeket, például a 
horgászturizmust, az oktatási vagy a 
környezetvédelmi tevékenységeket.

(48) Az akvakultúra-tevékenységekkel 
összefüggő új jövedelemformák már 
bebizonyították, hogy a 
vállalkozásfejlesztés tekintetében 
hozzáadott értéket képviselnek. Az ETHA-
nak ezért támogatnia kell ezeket az 
akvakultúrán kívüli kiegészítő 
tevékenységeket, például a 
horgászturizmust, az akvakultúra-ágazatot 
és termékeit népszerűsítő akvakultúra-
turizmust és az oktatási vagy a 
környezetvédelmi tevékenységeket.

Or. es

Módosítás 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Annak ismeretében, hogy a vizekhez 
és a területekhez való hozzáférés 
lehetőségeinek figyelembevételével 
szükséges meghatározni az akvakultúra-
fejlesztésre legalkalmasabb területeket, az 
ETHA-nak támogatnia kell a nemzeti 
hatóságokat a nemzeti szintű stratégiai
választások meghozásában.

(50) Annak ismeretében, hogy a vizekhez 
és a területekhez való hozzáférés 
lehetőségeinek figyelembevételével 
szükséges meghatározni az akvakultúra-
fejlesztésre legalkalmasabb területeket, az 
ETHA-nak támogatnia kell a nemzeti és a 
nemzeti szint alatti hatóságokat a saját 
hatáskörükben hozott stratégiai döntések
meghozásában.

Or. es

Módosítás 108
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Annak ismeretében, hogy a vizekhez 
és a területekhez való hozzáférés 
lehetőségeinek figyelembevételével 
szükséges meghatározni az akvakultúra-
fejlesztésre legalkalmasabb területeket, az 
ETHA-nak támogatnia kell a nemzeti 
hatóságokat a nemzeti szintű stratégiai 
választások meghozásában.

(50) Annak ismeretében, hogy a vizekhez 
és a területekhez való hozzáférés 
lehetőségeinek figyelembevételével 
szükséges meghatározni az akvakultúra-
fejlesztésre legalkalmasabb területeket, az 
ETHA-nak támogatnia kell a nemzeti 
hatóságokat a nemzeti szintű stratégiai 
döntések meghozásában, a tengerparti 
övezetek kezelésére és a tengeri 
területrendezésre vonatkozó uniós 
politikával összhangban.

Or. en

Módosítás 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen az akvakultúra-
tevékenységek versenyképességének és 
gazdasági teljesítményének javításához. Az 
ETHA-nak ezért támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és az 
ismeretterjesztést ösztönző hálózatépítést, 
valamint a piaci szereplők általános 
teljesítményének és versenyképességének 
javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat.

(51) A humán tőkébe való beruházás 
szintén elengedhetetlen az akvakultúra-
tevékenységek versenyképességének és 
gazdasági teljesítményének javításához. Az 
ETHA-nak ezért támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és az 
ismeretterjesztést ösztönző hálózatépítést, 
valamint az akvakultúra-tevékenységek 
környezeti hatásának csökkentését és a 
piaci szereplők általános teljesítményének 
és versenyképességének javítását segítő 
tanácsadó szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A környezeti szempontból 
fenntartható akvakultúra előmozdítása 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a 
fokozottan környezetbarát akvakultúra-
tevékenységeket, az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások környezetbarát 
gazdálkodásra való áttérését, a hitelesítési 
rendszerek használatát, valamint az 
organikus akvakultúrára való áttérést.
Ugyanebben a szellemben az ETHA-nak 
támogatnia kell különleges 
környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó 
akvakultúra-ágazati vállalkozásokat is.

(52) A környezeti szempontból 
fenntartható akvakultúra előmozdítása 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a 
fokozottan környezetbarát akvakultúra-
tevékenységeket, az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások környezetbarát 
gazdálkodásra való áttérését, a hitelesítési 
rendszerek használatát, valamint a 
fenntartható akvakultúrára való áttérést.

Or. es

Módosítás 111
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A környezeti szempontból 
fenntartható akvakultúra előmozdítása 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a 
fokozottan környezetbarát akvakultúra-
tevékenységeket, az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások környezetbarát 
gazdálkodásra való áttérését, a hitelesítési 
rendszerek használatát, valamint az 
organikus akvakultúrára való áttérést. 
Ugyanebben a szellemben az ETHA-nak 
támogatnia kell különleges 
környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó 
akvakultúra-ágazati vállalkozásokat is.

(52) A környezeti szempontból 
fenntartható akvakultúra előmozdítása 
érdekében az ETHA-nak támogatnia kell 
az ökoszisztéma-alapú, fokozottan 
környezetbarát akvakultúra-
tevékenységeket, az akvakultúra-ágazati 
vállalkozások környezetbarát 
gazdálkodásra való áttérését, a hitelesítési 
rendszerek használatát, valamint az 
organikus akvakultúrára való áttérést. 
Ugyanebben a szellemben az ETHA-nak 
támogatnia kell különleges 
környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó 
akvakultúra-ágazati vállalkozásokat is.

Or. en

Módosítás 112
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A fogyasztóvédelem jelentőségének 
ismeretében, az akvakultúrás tenyésztés 
által esetlegesen okozott közegészségügyi 
és állat-egészségügyi kockázat megelőzése 
és csökkentése érdekében az ETHA-nak 
megfelelő támogatást kell biztosítania a 
gazdálkodók számára.

(53) A fogyasztóvédelem jelentőségének 
ismeretében, az akvakultúrás tenyésztés 
által esetlegesen okozott közegészségügyi,
állat-egészségügyi és állatjóléti kockázat 
megelőzése és csökkentése érdekében az 
ETHA-nak megfelelő támogatást kell 
biztosítania a gazdálkodók számára.

Or. en

Módosítás 113
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Felismerve az akvakultúra-
tevékenységekre irányuló beruházások 
kockázatát, az ETHA-nak azzal kell 
hozzájárulnia az üzlet biztonságához, 
hogy – különösen a természeti 
katasztrófák, kedvezőtlen időjárási 
jelenségek, hirtelen vízminőség-változás, 
betegségek vagy kártevők általi fertőzések, 
illetve a termelő létesítmények 
megrongálódása miatti – rendkívüli 
termeléskiesés esetén támogatja az 
állománybiztosításhoz való hozzáférést és 
ennélfogva a termelők jövedelmének 
garantálását.

törölve

Or. en

Módosítás 114
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel 
jellemzett piacon biztosítani lehessen a 
halászat és az akvakultúra életképességét, 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
[halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 
.../.../EU rendelet] végrehajtásának 
támogatására, valamint a piaci szereplők 
által a halászati és az akvakultúra-termékek 
értékének maximalizálására irányuló 
értékesítési és feldolgozási tevékenységek 
támogatására. Különös figyelmet kell 
fordítani az ellátási lánc termelési, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységeit 
átfogó műveletek előmozdítására. A 
visszadobási tilalomra vonatkozó új 

(61) Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel 
jellemzett piacon biztosítani lehessen a 
halászat és az akvakultúra életképességét, 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
[halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 
.../.../EU rendelet] végrehajtásának 
támogatására, valamint a piaci szereplők 
által a halászati és az akvakultúra-termékek 
értékének maximalizálására irányuló 
értékesítési és feldolgozási tevékenységek 
támogatására. Különös figyelmet kell 
fordítani az ellátási lánc termelési, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységeit 
átfogó műveletek előmozdítására.
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politikához való alkalmazkodás érdekében 
az ETHA-nak a nem szándékos fogások 
feldolgozását is támogatnia kell.

Or. en

Indokolás

A támogatás nem irányulhat a nem szándékos fogások ösztönzésére.

Módosítás 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel 
jellemzett piacon biztosítani lehessen a 
halászat és az akvakultúra életképességét, 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
[halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 
.../.../EU rendelet] végrehajtásának 
támogatására, valamint a piaci szereplők 
által a halászati és az akvakultúra-termékek 
értékének maximalizálására irányuló 
értékesítési és feldolgozási tevékenységek 
támogatására. Különös figyelmet kell 
fordítani az ellátási lánc termelési, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységeit 
átfogó műveletek előmozdítására. A 
visszadobási tilalomra vonatkozó új 
politikához való alkalmazkodás érdekében 
az ETHA-nak a nem szándékos fogások 
feldolgozását is támogatnia kell.

(61) Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel 
jellemzett piacon biztosítani lehessen a 
halászat és az akvakultúra életképességét, 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
[halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 
.../.../EU rendelet] végrehajtásának 
támogatására, valamint a piaci szereplők 
által a halászati és az akvakultúra-termékek 
értékének maximalizálására irányuló 
értékesítési és feldolgozási tevékenységek 
támogatására. Különös figyelmet kell 
fordítani az ellátási lánc termelési, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységeit 
átfogó műveletek előmozdítására.

Or. es

Módosítás 116
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel 
jellemzett piacon biztosítani lehessen a 
halászat és az akvakultúra életképességét, 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
[halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló
.../.../EU rendelet] végrehajtásának 
támogatására, valamint a piaci szereplők 
által a halászati és az akvakultúra-termékek 
értékének maximalizálására irányuló 
értékesítési és feldolgozási tevékenységek 
támogatására. Különös figyelmet kell 
fordítani az ellátási lánc termelési, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységeit 
átfogó műveletek előmozdítására. A 
visszadobási tilalomra vonatkozó új 
politikához való alkalmazkodás érdekében 
az ETHA-nak a nem szándékos fogások 
feldolgozását is támogatnia kell.

(61) Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel 
jellemzett piacon biztosítani lehessen a 
halászat és az akvakultúra életképességét, 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
[halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló
.../.../EU rendelet] végrehajtásának 
támogatására, valamint a piaci szereplők 
által a halászati és az akvakultúra-termékek 
értékének maximalizálására irányuló 
értékesítési és feldolgozási tevékenységek 
támogatására. Különös figyelmet kell 
fordítani az ellátási lánc termelési, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységeit 
átfogó műveletek előmozdítására. A 
visszadobási tilalomra vonatkozó új 
politikához való alkalmazkodás érdekében 
az ETHA-nak a nem szándékos fogások
nyilvántartásba vételét és feldolgozását is 
támogatnia kell, valamint olyan 
közhatóságok által létrehozott értékesítési 
ösztönzőket, melyek összhangban állnak a 
visszadobás tilalmára és a járulékos 
fogások minimalizálására irányuló 
célkitűzésekkel, például egy olyan 
közpénzből finanszírozott alap 
létrehozása, amely kezeli a visszadobás 
tilalmából eredő bevételeket, majd ezeket 
a tudományos ajánlásokkal, a 
halállomány felmérésével, a nyomon 
követéssel és az ellenőrzéssel járó 
kiadások fedezésére fordítja.

Or. en

Módosítás 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Kiemelten kell kezelni a termelői 
szervezeteket és azok szövetségeit, 
támogatást biztosítva számukra. A tárolási 
támogatáshoz nyújtott ellentételezést, 
valamint a termelési és értékesítési 
tervekre vonatkozó támogatást 
fokozatosan ki kell vezetni, mivel ezek a 
meghatározott támogatások elveszítették 
jelentőségüket, figyelembe véve az ilyen 
jellegű termékek uniós piaci 
struktúrájának alakulását és az erős 
termelői szervezetek növekvő jelentőségét.

(62) Kiemelten kell kezelni a termelői 
szervezeteket és más reprezentatív 
halászati szervezeteket, különösen a 
halászszervezeteket és a termelői 
szervezetek szövetségeit, támogatást 
biztosítva számukra.

Or. es

Módosítás 118
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Kiemelten kell kezelni a termelői 
szervezeteket és azok szövetségeit, 
támogatást biztosítva számukra. A tárolási 
támogatáshoz nyújtott ellentételezést, 
valamint a termelési és értékesítési tervekre 
vonatkozó támogatást fokozatosan ki kell 
vezetni, mivel ezek a meghatározott 
támogatások elveszítették jelentőségüket, 
figyelembe véve az ilyen jellegű termékek 
uniós piaci struktúrájának alakulását és az 
erős termelői szervezetek növekvő 
jelentőségét.

(62) Kiemelten kell kezelni a termelői 
szervezeteket és azok szövetségeit, 
támogatást biztosítva számukra. A tárolási 
támogatáshoz nyújtott ellentételezést, 
valamint a termelési és értékesítési tervekre 
vonatkozó támogatást ki kell vezetni, mivel 
ezek a meghatározott támogatások 
elveszítették jelentőségüket, figyelembe 
véve az ilyen jellegű termékek uniós piaci 
struktúrájának alakulását és az erős 
termelői szervezetek növekvő jelentőségét.

Or. en

Indokolás

Az ezen intézkedés alapján finanszírozott támogatást a termelői szervezetek a jelenlegi 
pénzügyi keret során nem használják ki. Ezen intézkedés további finanszírozása helyett a 
tárolási támogatás egészét fokozatosan meg kell szüntetni, különös tekintettel arra, hogy az 
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EU (eltérésként) az intézkedés finanszírozásának 100%-át fedezi, és az intézkedés kizárólag 
kereskedelmi fajokra irányul.

Módosítás 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Felismerve a kisüzemi part menti 
halászatot folytató halászokat érintő 
élesedő versenyt, az ETHA-nak támogatnia 
kell a kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászok azon vállalkozó szellemű 
kezdeményezéseit, amelyek növelik az 
általuk kifogott halak értékét, különösen 
azáltal, hogy az általuk kifogott halakat 
maguk dolgozzák fel és értékesítik 
közvetlenül.

(63) Felismerve a part menti halászatot 
folytató halászokat érintő élesedő versenyt, 
az ETHA-nak támogatnia kell a part menti 
halászatot folytató halászok azon 
vállalkozó szellemű kezdeményezéseit, 
amelyek növelik az általuk kifogott halak 
értékét, különösen azáltal, hogy az általuk 
kifogott halakat maguk dolgozzák fel és 
értékesítik közvetlenül.

Or. es

Módosítás 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Rendkívül fontos, hogy a tagállamok 
és a piaci szereplők rendelkezzenek magas 
színvonalú ellenőrzések végzésére 
alkalmas felszerelésekkel, és ily módon 
biztosítsák a közös halászati politika 
szabályainak betartását, egyúttal 
gondoskodva az élő vízi erőforrások 
fenntartható kiaknázásáról is; az ETHA-
nak ezért az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelettel összhangban támogatnia kell a 
tagállamokat és a piaci szereplőket. A 
szabálykövető magatartás megteremtése 

(69) Tekintetbe véve a különböző halászati 
területek jellemzőit és az érintett 
felszerelés költséghatékonyságát,
rendkívül fontos, hogy a tagállamok és a 
piaci szereplők rendelkezzenek magas 
színvonalú ellenőrzések végzésére 
alkalmas felszerelésekkel, és ily módon 
biztosítsák a közös halászati politika 
szabályainak betartását, egyúttal 
gondoskodva az élő vízi erőforrások 
fenntartható kiaknázásáról is; az ETHA-
nak ezért az 1224/2009/EK tanácsi 
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révén e támogatásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható növekedéshez.

rendelettel összhangban támogatnia kell a 
tagállamokat és a piaci szereplőket. A 
szabálykövető magatartás megteremtése 
révén e támogatásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható növekedéshez.

Or. es

Módosítás 121
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Rendkívül fontos, hogy a tagállamok 
és a piaci szereplők rendelkezzenek magas 
színvonalú ellenőrzések végzésére 
alkalmas felszerelésekkel, és ily módon 
biztosítsák a közös halászati politika 
szabályainak betartását, egyúttal 
gondoskodva az élő vízi erőforrások 
fenntartható kiaknázásáról is; az ETHA-
nak ezért az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelettel összhangban támogatnia kell a 
tagállamokat és a piaci szereplőket. A 
szabálykövető magatartás megteremtése 
révén e támogatásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható növekedéshez.

(69) Rendkívül fontos, hogy a tagállamok 
és a piaci szereplők rendelkezzenek magas 
színvonalú ellenőrzések rendszeres
végzésére alkalmas felszerelésekkel, és ily 
módon biztosítsák a közös halászati 
politika szabályainak betartását, egyúttal 
gondoskodva az élő vízi erőforrások 
fenntartható kiaknázásáról is; az ETHA-
nak ezért az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelettel összhangban támogatnia kell a 
tagállamokat és a piaci szereplőket. A 
szabálykövető magatartás megteremtése 
révén e támogatásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható növekedéshez.

Or. en

Módosítás 122
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A tagállamok számára az uniós 
ellenőrzési rendszer végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült kiadásokra a 

(70) A tagállamok számára az uniós 
ellenőrzési rendszer végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült kiadásokra a 
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861/2006/EK rendelet alapján nyújtott
támogatás folyósítását az ETHA keretében
folytatni kell az egyetlen alap logikáját 
követve.

861/2006/EK rendelet alapján nyújtott
támogatást az ETHA keretében növelni
kell az egyetlen alap logikáját követve.

Or. en

Módosítás 123
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A többéves uniós programban 
foglaltaknak megfelelően rendelkezéseket 
kell megállapítani a halászati adatok 
gyűjtésének, kezelésének és 
felhasználásának támogatására, különösen 
a nemzeti programoknak, valamint a 
tudományos elemzésre szánt és a KHP 
végrehajtására vonatkozó adatok 
kezelésének és felhasználásának 
támogatására. A tagállamoknak a 
861/2006/EK rendelet alapján a halászati 
adatok gyűjtésével, kezelésével és 
felhasználásával kapcsolatban felmerült 
kiadásokra nyújtott támogatás folyósítását
az ETHA keretében folytatni kell az 
egyetlen alap logikáját követve.

(73) A többéves uniós programban 
foglaltaknak megfelelően rendelkezéseket 
kell megállapítani a halászati adatok 
gyűjtésének, kezelésének és 
felhasználásának támogatására, különösen 
a nemzeti programoknak, valamint a 
tudományos elemzésre szánt és a KHP 
végrehajtására vonatkozó adatok 
kezelésének és felhasználásának 
támogatására. A tagállamoknak a 
861/2006/EK rendelet alapján a halászati 
adatok gyűjtésével, kezelésével és 
felhasználásával kapcsolatban felmerült 
kiadásokra nyújtott támogatást az ETHA 
keretében növelni kell az egyetlen alap 
logikáját követve.

Or. en

Módosítás 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A többéves uniós programban 
foglaltaknak megfelelően rendelkezéseket 

(73) A többéves uniós programban 
foglaltaknak megfelelően rendelkezéseket 
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kell megállapítani a halászati adatok 
gyűjtésének, kezelésének és 
felhasználásának támogatására, különösen 
a nemzeti programoknak, valamint a 
tudományos elemzésre szánt és a KHP 
végrehajtására vonatkozó adatok 
kezelésének és felhasználásának 
támogatására. A tagállamoknak a 
861/2006/EK rendelet alapján a halászati 
adatok gyűjtésével, kezelésével és 
felhasználásával kapcsolatban felmerült 
kiadásokra nyújtott támogatás folyósítását 
az ETHA keretében folytatni kell az 
egyetlen alap logikáját követve.

kell megállapítani a halászati adatok 
gyűjtésének, kezelésének és 
felhasználásának támogatására, különösen 
a nemzeti és ez alatti szinten megvalósított 
programoknak, valamint a tudományos 
elemzésre szánt és a KHP végrehajtására 
vonatkozó adatok kezelésének és 
felhasználásának támogatására. A 
tagállamoknak a 861/2006/EK rendelet 
alapján a halászati adatok gyűjtésével, 
kezelésével és felhasználásával 
kapcsolatban felmerült kiadásokra nyújtott 
támogatás folyósítását az ETHA keretében 
folytatni kell az egyetlen alap logikáját 
követve.

Or. es

Módosítás 125
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Az integrált tengerpolitika célkitűzése 
– „Az Európai Unió integrált 
tengerpolitikájáról” című bizottsági 
közleménnyel összhangban – a tengerek és 
az óceánok fenntartható hasznosításának 
támogatása, valamint az óceánokat, a 
tengereket, a szigeteket, a tengerparti és a 
legkülső régiókat és a tengeri ágazatokat 
érintő szakpolitikákkal kapcsolatos 
összehangolt, koherens és átlátható 
döntéshozatal kialakítása.

(75) Az integrált tengerpolitika célkitűzése 
– az integrált tengerpolitika 
továbbfejlesztését támogató program 
létrehozásáról szóló, 2011. november 30-i 
1255/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 és „Az Európai Unió 
integrált tengerpolitikájáról” című 
bizottsági közleménnyel összhangban – a 
tengerek és az óceánok fenntartható 
hasznosításának támogatása, valamint az 
óceánokat, a tengereket, a szigeteket, a 
tengerparti és a legkülső régiókat és a 
tengeri ágazatokat érintő szakpolitikákkal 
kapcsolatos összehangolt, koherens és 
átlátható döntéshozatal kialakítása.
__________________
1 HL L 321., 2011.12.5., 1. o.

Or. en
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Módosítás 126
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) Az Európai Unió integrált 
tengerpolitikájának végrehajtásához és 
továbbfejlesztéséhez – a Tanács, az 
Európai Parlament és a Régiók Bizottsága 
nyilatkozataiban foglaltaknak megfelelően 
– tartós finanszírozásra van szükség.

(76) Az Európai Unió integrált 
tengerpolitikájának végrehajtásához és 
továbbfejlesztéséhez – az integrált 
tengerpolitika továbbfejlesztését támogató 
program létrehozásáról szóló, 2011. 
november 30-i 1255/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1 és a 
Tanács, az Európai Parlament és a Régiók 
Bizottsága nyilatkozataiban foglaltaknak 
megfelelően – tartós finanszírozásra van 
szükség. A tengerügyek fejlesztése az 
integrált tengerpolitika pénzügyi 
támogatása révén jelentős hatást fog 
gyakorolni a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió szempontjából.
__________________
1 HL L 321., 2011.12.5., 1. o.

Or. en

Módosítás 127
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
76 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76a) E tekintetben az ETHA-t úgy kell 
megtervezni, hogy támogassa az integrált 
tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő 
intézkedésekre irányuló felderítő 
tevékenységeket, az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
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tevékenységek kumulatív hatására, a 
fenntartható gazdasági növekedésre, a 
foglalkoztatásra, az innovációra és a 
versenyképességre a part menti régiókban, 
szigeteken és legkülső régiókban, továbbá 
az integrált tengerpolitika nemzetközi 
dimenziójának az előmozdítására.

Or. en

Módosítás 128
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az ETHA-nak minden szinten 
támogatnia kell az integrált tengerpolitikai 
irányítás előmozdítását, különösen a bevált 
gyakorlati módszerek cseréjével, valamint 
a tengeri medencékhez kapcsolódó 
integrált stratégiák továbbfejlesztésével és 
végrehajtásával. E stratégiák célja, hogy az 
uniós pénzügyi eszközök és alapok 
felhasználásának maximalizálása, valamint 
az Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához való hozzájárulás érdekében 
integrált keretet hozzanak létre az európai 
tengeri medencékben felmerülő közös 
kihívások kezelésére, valamint az érdekelt 
felek közötti együttműködés szorosabbra 
fűzésére.

(77) Az ETHA-nak minden szinten 
támogatnia kell az integrált tengerpolitikai 
irányítás előmozdítását, különösen a bevált 
gyakorlati módszerek cseréjével, valamint 
a tengeri medencékhez kapcsolódó 
integrált stratégiák továbbfejlesztésével és 
végrehajtásával. E stratégiák célja, hogy az 
uniós pénzügyi eszközök és alapok 
felhasználásának maximalizálása, valamint 
az Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához és a környezeti 
fenntarthatósághoz való hozzájárulás 
érdekében integrált keretet hozzanak létre 
az európai tengeri medencékben felmerülő 
közös kihívások kezelésére, valamint az 
érdekelt felek közötti együttműködés 
szorosabbra fűzésére.

Or. en

Módosítás 129
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az ETHA-nak minden szinten 
támogatnia kell az integrált tengerpolitikai 
irányítás előmozdítását, különösen a bevált 
gyakorlati módszerek cseréjével, valamint 
a tengeri medencékhez kapcsolódó 
integrált stratégiák továbbfejlesztésével és 
végrehajtásával. E stratégiák célja, hogy az 
uniós pénzügyi eszközök és alapok 
felhasználásának maximalizálása, valamint 
az Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához való hozzájárulás érdekében 
integrált keretet hozzanak létre az európai 
tengeri medencékben felmerülő közös 
kihívások kezelésére, valamint az érdekelt 
felek közötti együttműködés szorosabbra 
fűzésére.

(77) Az ETHA-nak minden szinten 
támogatnia kell az integrált tengerpolitikai 
irányítás előmozdítását, különösen a bevált 
gyakorlati módszerek cseréjével, valamint 
a tengeri medencékhez kapcsolódó 
integrált stratégiák továbbfejlesztésével és 
végrehajtásával. E stratégiák célja, hogy az 
uniós pénzügyi eszközök és alapok 
felhasználásának maximalizálása, valamint 
az Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához való hozzájárulás érdekében 
integrált keretet hozzanak létre az európai 
tengeri medencékben felmerülő közös 
kihívások kezelésére, valamint az érdekelt 
felek közötti együttműködés szorosabbra 
fűzésére. Ezért nagyon fontos az integrált 
tengerpolitika célkitűzéseivel kapcsolatos 
külső együttműködés és koordináció 
javítása és erősítése, az ENSZ Tengerjogi 
Egyezményének alapján.

Or. en

Módosítás 130
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
tengeri ágazatokon és a tengerparti 
régiókon belüli fenntartható gazdasági 
növekedést, foglalkoztatást, innovációt és 
versenyképességet is. Különösen fontos a 
feltörekvő és a leendő tengeri ágazatokban 
a növekedést gátló szabályozási akadályok 
és készségbeli hiányosságok azonosítása, 
valamint azon műveletek meghatározása, 
amelyek a tengeri és a tengerügyi 
alkalmazásokban rejlő üzleti lehetőségek 
javításához szükséges technológiai 

(80) Az ETHA-nak támogatnia kell a 
tengeri ágazatokban és az uniós 
tengerparti régiókban, szigeteken és 
legkülső régiókban a fenntartható 
gazdasági növekedést, foglalkoztatást, 
innovációt és versenyképességet is. Ezért 
jelentőséggel bír a partvidéki, tengeri és 
szigetekre irányuló turizmus 
előmozdítása. Különösen fontos a 
feltörekvő és a leendő tengeri ágazatokban 
a növekedést gátló szabályozási akadályok 
és készségbeli hiányosságok azonosítása, 
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innovációra irányuló beruházás 
előmozdítását célozzák.

valamint azon műveletek meghatározása, 
amelyek a tengeri és a tengerügyi 
alkalmazásokban rejlő üzleti lehetőségek 
javításához szükséges technológiai 
innovációra irányuló beruházás 
előmozdítását célozzák.

Or. en

Módosítás 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Annak tudatában, mennyire fontos 
tengeri biológiai erőforrások megőrzése és 
a halállományok – különösen a jogellenes 
halászattal szembeni – védelme, valamint 
„A közös halászati politika reformja” 
című zöld könyv szellemét követve a KHP 
szabályait be nem tartó azon piaci 
szereplőket, amelyek súlyosan 
veszélyeztetik az érintett állományok
fenntarthatóságát és ezért komoly veszélyt 
jelentenek az élő tengeri biológiai 
erőforrások tagállami szinten történő 
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 
eredményező egyedszám feletti szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó –
kiaknázására, valamint a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatban
érintett piaci szereplőket ki kell zárni az 
ETHA keretében nyújtott támogatásból. Az 
uniós finanszírozás a műveletek 
kiválasztásától a végrehajtásukig egyetlen 
szakaszban sem használható fel a KHP-
rendelet célkitűzéseiben megfogalmazott, a 
tengeri biológiai erőforrások megőrzésére 
irányuló közérdek veszélyeztetésére.

(88) Annak tudatában, mennyire fontos a 
tengeri biológiai erőforrások megőrzése és 
a halállományok – különösen a jogellenes 
halászattal szembeni – védelme, a KHP 
szabályait be nem tartó azon piaci 
szereplőket, valamint a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatban
részt vevő piaci szereplőket ki kell zárni az 
ETHA keretében nyújtott támogatásból. Az 
uniós finanszírozás a műveletek 
kiválasztásától a végrehajtásukig egyetlen 
szakaszban sem használható fel a KHP-
rendelet célkitűzéseiben megfogalmazott, a 
tengeri biológiai erőforrások megőrzésére 
irányuló közérdek veszélyeztetésére.

Or. es
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Módosítás 132
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Annak tudatában, mennyire fontos 
tengeri biológiai erőforrások megőrzése és 
a halállományok – különösen a jogellenes 
halászattal szembeni – védelme, valamint
„A közös halászati politika reformja” című 
zöld könyv szellemét követve a KHP 
szabályait be nem tartó azon piaci 
szereplőket, amelyek súlyosan 
veszélyeztetik az érintett állományok 
fenntarthatóságát és ezért komoly veszélyt 
jelentenek az élő tengeri biológiai 
erőforrások tagállami szinten történő
fenntartható – a célfajok populációit a 
legnagyobb fenntartható hozamot 
eredményező egyedszám feletti szintre 
helyreállító és azon a szinten fenntartó –
kiaknázására, valamint a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatban
érintett piaci szereplőket ki kell zárni az 
ETHA keretében nyújtott támogatásból. Az 
uniós finanszírozás a műveletek 
kiválasztásától a végrehajtásukig egyetlen 
szakaszban sem használható fel a KHP-
rendelet célkitűzéseiben megfogalmazott, a 
tengeri biológiai erőforrások megőrzésére 
irányuló közérdek veszélyeztetésére.

(88) Annak tudatában, mennyire fontos 
tengeri biológiai erőforrások megőrzése és 
a halállományok – különösen a jogellenes 
halászattal szembeni – védelme, valamint
„A közös halászati politika reformja” című 
zöld könyv szellemét követve a KHP 
szabályait be nem tartó azon piaci 
szereplőket, amelyek súlyosan 
veszélyeztetik az érintett állományok 
fenntarthatóságát, különösen a célfajok 
populációinak 2015-re a legnagyobb 
fenntartható hozamot eredményező 
egyedszám feletti szintre való 
helyreállítása és e szinten való megtartása 
céljának és a jó környezeti állapot 2020-ra 
történő elérése és megőrzése céljának 
megvalósulását –, ezért komoly veszélyt 
jelentenek az élő tengeri biológiai 
erőforrások fenntartható kiaknázására, 
valamint a jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászatban rész vevő piaci 
szereplőket ki kell zárni az ETHA 
keretében nyújtott támogatásból. Az uniós 
finanszírozás a műveletek kiválasztásától a 
végrehajtásukig egyetlen szakaszban sem 
használható fel a KHP-rendelet 
célkitűzéseiben megfogalmazott, a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésére irányuló 
közérdek veszélyeztetésére.

Or. en

Módosítás 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Rendeletre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell elfogadniuk az 
irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelő 
működésének biztosítására. E célból 
minden egyes operatív program esetében ki 
kell jelölni egy irányító hatóságot, egy 
kifizető ügynökséget és egy tanúsító 
szervet, és meg kell határozni felelősségi 
köreiket. E felelősségi köröknek elsősorban 
a hatékony és eredményes pénzügyi 
megvalósításhoz, az értékelés 
megszervezéséhez, a kiadások 
igazolásához, az ellenőrzéshez, valamint az 
uniós jognak való megfeleléshez kell 
kapcsolódniuk. Rendelkezni kell a 
Bizottság és az érintett nemzeti hatóságok 
közötti, a támogatás nyomon követésére 
irányuló rendszeres értekezletek 
megtartásáról. Az irányítás és ellenőrzés 
tekintetében részletes szabályokat kell 
megállapítani, amelyek a tagállamok 
részéről biztosítékot jelentenek arra, hogy a 
rendszereket létrehozták és azok 
megfelelően működnek.

(89) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell elfogadniuk az 
irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelő 
működésének biztosítására. E célból 
minden egyes nemzeti szint alatti operatív 
program esetében ki kell jelölni egy 
irányító hatóságot, egy kifizető 
ügynökséget és egy tanúsító szervet, és 
meg kell határozni felelősségi köreiket. E 
felelősségi köröknek elsősorban a hatékony 
és eredményes pénzügyi megvalósításhoz, 
az értékelés megszervezéséhez, a kiadások 
igazolásához, az ellenőrzéshez, valamint az 
uniós jognak való megfeleléshez kell 
kapcsolódniuk. Rendelkezni kell a 
Bizottság és az érintett nemzeti hatóságok 
közötti, a támogatás nyomon követésére 
irányuló rendszeres értekezletek 
megtartásáról. Az irányítás és ellenőrzés 
tekintetében részletes szabályokat kell 
megállapítani, amelyek a tagállamok 
részéről biztosítékot jelentenek arra, hogy a 
rendszereket létrehozták és azok 
megfelelően működnek.

Or. es

Módosítás 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) A kötelezettségvállalásokra és a 
kifizetésekre vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat egyszerűsíteni kell oly módon, 
hogy biztosítsák a rendszeres pénzáramlást. 
Az ETHA-ból nyújtott hozzájárulás 4 %-
ának megfelelő előfinanszírozás várhatóan 

(93) A kötelezettségvállalásokra és a 
kifizetésekre vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat egyszerűsíteni kell oly módon, 
hogy biztosítsák a rendszeres pénzáramlást. 
Az ETHA-ból nyújtott hozzájárulás 7 %-
ának megfelelő előfinanszírozás várhatóan 
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elősegítené az operatív programok 
végrehajtásának felgyorsítását.

elősegítené az operatív programok 
végrehajtásának felgyorsítását.

Or. es

Módosítás 135
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98) Minőségük javítása és 
eredményességük bizonyítása érdekében az 
operatív programokat nyomon kell követni 
és értékelésnek kell alávetni. A 
Bizottságnak létre kell hoznia egy közös 
monitoring- és értékelési keretet, amely 
egyebek mellett azt is biztosítja, hogy a 
megfelelő adatok kellő időben 
rendelkezésre álljanak. Ezzel 
összefüggésben meg kell határozni a 
mutatók jegyzékét, és a Bizottságnak a 
konkrét célkitűzésekhez kapcsolódóan 
értékelnie kell az ETHA hatását.

(98) Minőségük javítása és 
eredményességük bizonyítása érdekében az 
operatív programokat nyomon kell követni 
és értékelésnek kell alávetni. A 
Bizottságnak létre kell hoznia egy közös 
monitoring- és értékelési keretet, amely 
egyebek mellett azt is biztosítja, hogy a 
megfelelő adatok kellő időben a 
nyilvánosság számára rendelkezésre 
álljanak. Ezzel összefüggésben meg kell 
határozni a mutatók jegyzékét, és a 
Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódóan értékelnie kell az ETHA 
hatását.

Or. en

Módosítás 136
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
101 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(101a) Különösen fontos annak 
biztosítása, hogy a halászati 
gazdálkodásra vonatkozó 
adatkövetelmények teljesítésére, valamint 
az uniós ellenőrzési, vizsgálati és 
végrehajtási rendszer gyakorlati 
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végrehajtásához szükséges igazgatási 
kapacitásra vonatkozó előzetes 
feltételrendszerek teljesüljenek.

Or. en

Módosítás 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászati területek és a belvízi halászat 
fenntartható fejlesztése;

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 138
Kriton Arsenis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) és a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv.

Or. en

Módosítás 139
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „halállomány-helyreállítási terület”: 
olyan egyértelműen meghatározott, a 
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halállományok ivadéknevelő, ívó- és 
táplálkozási helyei magába foglaló 
földrajzi terület valamely tagállam part 
menti felségvizein belül, ahol valamennyi 
halászati tevékenység tilos;

Or. en

Módosítás 140
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. – „halászati kapacitás”: a hajó 
halfogási képessége. A halászati kapacitás 
számszerűsítésére szolgáló mutatók a hajó 
jellemzői, többek között a 2930/861/EGK 
tanácsi rendelet1 4. és 5. cikkében 
meghatározottak szerint a hajó 
tonnatartalma bruttó űrtartalomban és 
teljesítménye kilowattban, az általa 
használt halászeszköz és halászati 
technika, valamint a halászattal töltött 
napok száma;
1HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

Or. en

Módosítás 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „belvízi halászat”: a kizárólag 
belvizeken működő hajókkal vagy 
jéghalászatra használt egyéb eszközökkel, 
kereskedelmi célból végzett halászat;

10. „belvízi halászat”: kereskedelmi célból 
hajóról vagy másképpen, kizárólag 
belvizeken végzett, vagy jéghalászatra 
használt egyéb eszközökkel végzett 
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halászat;

Or. es

Módosítás 142
Kriton Arsenis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „maximális fenntartható hozam”: az 
a maximális hozam, amely korlátlan ideig 
kifogható a halállományból, az adott 
állomány szaporodási képességének 
károsítása és állomány-összeomlás 
előidézése nélkül, és egyaránt utal az 
FMSY (a halászat okozta 
állománypusztulásnak a legnagyobb 
fenntartható hozam létrehozására képes 
szintje) és az SSBMSY (a szaporodóképes 
állománynak a legnagyobb fenntartható 
hozam eléréséhez szükséges biomasszája) 
értékére;

Or. en

Módosítás 143
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. „helyettesítő mutatószám”: 
amennyiben a maximális fenntartható 
hozam nem határozható meg, a 
tengervizek jó környezeti állapotára 
vonatkozó kritériumokról és módszertani 
előírásokról szóló 2010/477/EU bizottsági 
határozat B. részében a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvre 
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(2008/56/EK irányelvre) vonatkozó 3.1 és 
3.2 mutatókat kell alkalmazni egy 
alkalmas helyettesítő mutatószám 
meghatározására;

Or. en

Módosítás 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „kisüzemi part menti halászat”: a 
12 méter teljes hosszúságot el nem érő
hajóról végzett, és a közösségi halászhajó-
nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-
i 26/2004/EK bizottsági rendelet 
I. mellékletének 3. táblázatában felsorolt 
vontatott eszközt igénybe nem vevő 
halászat;

18. „part menti halászat”: hajóról végzett,
helyi halászati területeket érintő, a 
halászközösségek hagyományos 
társadalmi szövetét erősítő, kkv-k és
családi vállalkozások által nemzedéki 
alapon folytatott halászat, amely fogásait 
egynapos halászútjai során a fedélzeten 
nem mélyhűti, illetve dolgozza fel.

Or. es

Módosítás 145
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. –„nem szándékos fogás”: minden 
olyan mellékfogás, amely a következők 
folytán nem szándékos: kereskedelmi 
értéke nincs vagy kicsi, nem éri el a 
legkisebb kirakodási méretet, vagy védett 
faj;

Or. en
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Módosítás 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „kizárólag belvizeken működő hajók”: 
belvizeken kereskedelmi halászatot 
folytató és az uniós halászflotta-
nyilvántartásban nem szereplő hajók.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 147
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntartható és versenyképes halászat 
és akvakultúra előmozdítása;

a) annak biztosítása, hogy a halászati és 
az akvakultúra-tevékenységek biztosítsák 
a hosszú távú környezetvédelmi 
fenntarthatóságot, amely előfeltétel a 
gazdasági és társadalmi feltételekhez, és 
hozzájárul az élelmiszer-ellátáshoz;

Or. en

Módosítás 148
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntartható és versenyképes halászat 
és akvakultúra előmozdítása;

a) az olyan versenyképes halászat és 
akvakultúra előmozdítása, amely 
gazdaságilag életképes, valamint 
társadalmi és környezeti szempontból 
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fenntartható;

Or. en

Módosítás 149
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntartható és versenyképes halászat 
és akvakultúra előmozdítása;

a) a fenntartható és versenyképes halászat 
és akvakultúra előmozdítása, a feldolgozást 
is beleértve;

Or. en

Indokolás

Az ETHA számára a halászat valamennyi ágazata, többek között a halfeldolgozás 
versenyképességének előmozdítását kell célul kitűzni, amennyiben a KHP céljait meg 
szeretnénk valósítani.

Módosítás 150
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ökoszisztéma-alapú halászati és 
akvakultúra-gazdálkodáshoz szükséges 
megbízható és aktuális biológiai, 
technikai, környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági adatok rendszeres és 
összehangolt gyűjtésének biztosítása; 

Or. en



AM\907165HU.doc 61/89 PE492.694v01-00

HU

Módosítás 151
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) annak biztosítása, hogy a halászati és 
akvakultúra-tevékenységek megfeleljenek 
a közös halászati politikának és az uniós 
környezetvédelmi jogszabályoknak, 
különös tekintettel az ellenőrzés és 
végrehajtás megerősítésére;

Or. en

Módosítás 152
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági növekedés, a társadalmi 
befogadás és a munkahelyteremtés 
előmozdítása, valamint a munkaerő 
mobilitásának támogatása a halászattól és 
akvakultúrától függő part menti és 
szárazföldi halászati közösségekben;

a) a fenntartható gazdasági növekedés, a 
társadalmi befogadás és a 
munkahelyteremtés előmozdítása, valamint 
a munkaerő mobilitásának támogatása a 
halászattól és akvakultúrától függő part 
menti és szárazföldi halászati 
közösségekben;

Or. en

Módosítás 153
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a halászati tevékenységek más tengeri törölve
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gazdasági ágazatok felé történő 
diverzifikálása és a tengeri gazdasági 
ágazat növekedése, beleértve az 
éghajlatváltozás mérséklését.

Or. fr

Indokolás

A halállományokkal való gazdálkodás és az éghajlatváltozás külön területek, melyekkel 
elkülönítetten kell foglalkozni.

Módosítás 154
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az innovatív, versenyképes és 
tudásalapú halászat előmozdítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a következő területekre:

2. Az innovatív, versenyképes és 
tudásalapú halászat és a hozzá kapcsolódó 
feldolgozás előmozdítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a következő területekre:

Or. en

Indokolás

Az uniós prioritásoknak ki kell terjedniük az innovációra, versenyképességre és a tudásra 
valamennyi halászati ágazatban, többek között a feldolgozó ágazatban is.

Módosítás 155
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a technológiai fejlődés, az innováció és a 
tudástranszfer megerősítésének 
támogatása;

a) a technológiai fejlődés, az innováció és a 
tudástranszfer megerősítésének 
támogatása, amennyiben ezek nem 
eredményeznek kapacitásnövekedést;
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Or. en

Módosítás 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a halászat és különösen a kisüzemi part 
menti flotta versenyképességének és 
életképességének fokozása, valamint a 
biztonsági és munkakörülmények javítása;

b) a halászat és különösen a part menti 
flotta versenyképességének és 
életképességének fokozása, valamint a 
biztonsági és munkakörülmények javítása;

Or. es

Módosítás 157
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a halászat és különösen a kisüzemi part 
menti flotta versenyképességének és 
életképességének fokozása, valamint a 
biztonsági és munkakörülmények javítása;

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 158
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az innovatív, versenyképes és
tudásalapú akvakultúra előmozdítása, 

3. A fenntartható, innovatív, 
versenyképes, tudás- és ökoszisztéma-
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kiemelt figyelmet fordítva a következő 
területekre:

alapú akvakultúra előmozdítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a következő területekre:

Or. en

Módosítás 159
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az akvakultúra-ágazati vállalkozások és 
különösen a kkv-k versenyképességének és 
életképességének fokozása;

b) az akvakultúra-ágazati vállalkozások, a 
biogazdálkodás elveivel összhangban 
folytatott akvakultúra és különösen a kkv-k 
fenntarthatóságának, versenyképességének 
és életképességének fokozása;

Or. en

Módosítás 160
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A fenntartható és erőforrás-hatékony 
halászat előmozdítása, kiemelt figyelmet 
fordítva a következő területekre:

4. A fenntartható és ökoszisztéma-alapú 
halászati gazdálkodás biztosítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a következő területekre:

Or. en

Módosítás 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászat tengeri környezetre gyakorolt
hatásának csökkentése;

a) a halászat tengeri környezetre gyakorolt
hatásainak minimalizálása, és – ahol 
lehetséges – megszüntetése;

Or. en

Módosítás 162
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tengeri biológiai sokféleség és a 
tengeri ökoszisztémák védelme és 
helyreállítása, beleértve az általuk nyújtott 
szolgáltatásokat.

b) a tengeri biológiai sokféleség és a 
tengeri ökoszisztémák védelme és 
helyreállítása, beleértve az általuk nyújtott 
szolgáltatásokat, valamint a jó környezeti 
állapot 2020-ig való elérése;

Or. en

Módosítás 163
Kriton Arsenis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nem kívánt fogások minimalizálása 
és – ahol lehetséges – megszüntetése;

Or. en

Módosítás 164
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 pont – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) annak biztosítása, hogy a halászati 
tevékenységek megfeleljenek az uniós 
környezetvédelmi jogszabályoknak, 
különösen a 2008/56/EK, a 1992/43/EGK 
és a 2009/147/EK irányelveknek;

Or. en

Módosítás 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 pont – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben meghatározott jó 
környezeti állapot elérése;

Or. en

Indokolás

Az ETHA céljai közé a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben meghatározott jó 
környezeti állapot 2020-ra való elérését is fel kell venni.

Módosítás 166
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A fenntartható és erőforrás-hatékony 
akvakultúra előmozdítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a következő területekre:

5. A fenntartható, ökoszisztéma-alapú és 
erőforrás-hatékony akvakultúra 
előmozdítása, kiemelt figyelmet fordítva a 
következő területekre:
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Or. en

Módosítás 167
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az akvakultúra-tevékenységek tengeri, 
szárazföldi és édesvízi ökoszisztémákra 
gyakorolt hatásának értékelése, 
csökkentése és – ahol lehetséges –
megszüntetése;

Or. en

Módosítás 168
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a magas szintű környezetvédelmet 
biztosító akvakultúra, az állategészségügy 
és az állatjólét, valamint a közegészségügy 
és a közbiztonság előmozdítása.

b) a magas szintű környezetvédelmet 
biztosító akvakultúra, az állategészségügy 
és az állatjólét, valamint a közegészségügy 
és a közbiztonság előmozdítása, különös 
tekintettel az emberi fogyasztásra szánt 
élelmiszerek előállítására alkalmas, 
növényevő fajok akvakultúrájára és az 
biogazdálkodás elveivel összhangban 
folytatott akvakultúrára.

Or. en

Módosítás 169
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak biztosítása, hogy az 
akvakultúra fejlesztése összhangban 
álljon a 2008/56/EK irányelv 
célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 170
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tudományos ismeretek rendelkezésre 
bocsátása és adatgyűjtés;

a) tudományos ismeretek rendelkezésre 
bocsátása és adatgyűjtés, melyek 
szükségesek az ökoszisztéma-alapú 
halászati és akvakultúra-gazdálkodáshoz, 
többek között a halászott fajok 
populációinak a legnagyobb fenntartható 
hozamot eredményező egyedszám feletti 
szintjének 2015-ig történő 
helyreállításához és fenntartásához, 
valamint a jó környezeti állapot 2020-ig 
való eléréséhez szükséges adatok;

Or. en

Módosítás 171
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellenőrzés és a végrehajtás 
támogatása, az intézményi kapacitás 

b) az ellenőrzés, a nyomon követés és a 
végrehajtás támogatása, az intézményi 
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javítása és hatékony közigazgatás. kapacitás javítása és hatékony 
közigazgatás.

Or. en

Módosítás 172
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 4. cikkében 
kimondott általános elveken túlmenően a 
Bizottság és a tagállamok biztosítják az 
ETHA-ból, valamint más uniós 
szakpolitikákból és pénzügyi eszközökből 
– többek között [a környezetvédelemmel és 
az éghajlatváltozással összefüggő fellépés 
keretprogramjának (LIFE keretprogram) 
létrehozásáról szóló] […/…/EK] rendelet 
alapján – nyújtandó támogatás és az Unió 
külső fellépésének keretébe tartozó 
támogatások koordinálását és 
komplementaritását. Az ETHA-ból és a 
LIFE keretprogramból nyújtott támogatás 
koordinálását különösen a LIFE 
keretprogramból támogatott integrált 
projekteket kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdításával, 
valamint a LIFE keretprogram alapján 
érvényesített megoldások, módszerek és 
megközelítések alkalmazásának 
előmozdításával kell megvalósítani.

A [közös rendelkezések megállapításáról 
szóló […/…/EU] rendelet] 4. cikkében 
kimondott általános elveken túlmenően a 
Bizottság és a tagállamok biztosítják az 
ETHA-ból és többek között [a 
környezetvédelemmel és az 
éghajlatváltozással összefüggő fellépés 
keretprogramjának (LIFE keretprogram) 
létrehozásáról szóló] […/…/EK] rendelet 
alapján nyújtandó támogatás koordinálását 
és komplementaritását. Az ETHA-ból és a 
LIFE keretprogramból nyújtott támogatás 
koordinálását különösen a LIFE 
keretprogramból támogatott integrált 
projekteket kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdításával, 
valamint a LIFE keretprogram alapján 
érvényesített megoldások, módszerek és 
megközelítések alkalmazásának 
előmozdításával kell megvalósítani.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani az alapok közötti koordinációt, de ez a hivatkozás már szerepel a közös 
rendelkezéseket megállapító rendeletben.
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Módosítás 173
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A következő piaci szereplők által 
benyújtott kérelmek meghatározott ideig
nem fogadhatók el az ETHA-ból nyújtandó 
támogatáshoz:

(1) A következő piaci szereplők által 
benyújtott kérelmek nem fogadhatók el az 
ETHA-ból nyújtandó támogatáshoz:

Or. en

Módosítás 174
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok a piaci szereplők, amelyek az 
1005/2008/EK rendelet 42. cikke vagy az 
1224/2009/EK rendelet 90. cikkének (1) 
bekezdése szerinti súlyos jogsértést 
követtek el;

a) azok a piaci szereplők, amelyek az 
1005/2008/EK rendelet 42. cikke vagy az 
1224/2009/EK rendelet 90. cikkének (1) 
bekezdése szerinti jogsértést követtek el;

Or. en

Módosítás 175
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon piaci szereplők, amelyek a KHP 
összefüggésében az érintett állományok 
fenntarthatóságát súlyosan veszélyeztető 
szabálysértést követtek el.

c) azon piaci szereplők, amelyek a KHP és 
az uniós környezetvédelmi követelmények
összefüggésében az érintett állományok 
fenntarthatóságát és a jó környezetei 
állapot 2020-ig történő elérését
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veszélyeztető szabálysértést követtek el.

Or. en

Módosítás 176
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EHA-val vagy az ETHA-val 
összefüggésben szabálytalanságot elkövető 
piaci szereplők által benyújtott kérelmek 
meghatározott ideig nem fogadhatók el.

(2) Az EHA-val vagy az ETHA-val 
összefüggésben szabálytalanságot elkövető 
piaci szereplők által benyújtott kérelmek 
nem fogadhatók el.

Or. en

Módosítás 177
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) és (2) bekezdésben említett 
időszakok meghatározása, amelyeknek 
arányosnak kell lenniük a jogsértés vagy 
szabálysértés súlyosságával vagy 
ismétlődésével;

törölve

Or. en

Módosítás 178
Kriton Arsenis

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

aa) a tengeri biológiai erőforrások és 
ökoszisztémák fenntarthatóságát 
veszélyeztető műveletek;

Or. en

Módosítás 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új halászhajók építése, halászhajók
leszerelése vagy behozatala;

b) új halászhajók építése vagy halászhajók 
behozatala;

Or. es

Módosítás 180
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új halászhajók építése, halászhajók 
leszerelése vagy behozatala;

b) halászhajók behozatala;

Or. fr

Indokolás

Az európai flotta elöregedett, és megújításra szorul annak érdekében, hogy a halászok jó 
körülmények között, optimális biztonsági feltételek mellett dolgozhassanak. A hajók 
energiahatékonyságát szintén számításba kell venni, a szelektívebb halászeszközökkel együtt.
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Módosítás 181
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) fedélzeti beruházás olyan hajókon, 
amelyekre vonatkozóan a lobogó szerinti 
tagállam nem bizonyította a [közös 
halászati politikáról szóló rendeletben] 
követelményként szereplő, a 
flottakapacitás és a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségek közötti egyensúlyt;

Or. en

Indokolás

A 13. cikk (1) bekezdésének c) pontjához fűzött 5. módosítás felváltása érdekében.

Módosítás 182
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) fedélzeti vagy egyéni felszerelésre 
irányuló beruházás olyan flották esetében, 
melyek túlzott kapacitással működnek;

Or. en

Módosítás 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászati tevékenységek ideiglenes 
beszüntetése;

törölve

Or. es

Módosítás 184
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a halászati tevékenységek ideiglenes 
beszüntetése;

törölve

Or. fr

Indokolás

A halállományok helyreállításának érdekében munkájukat időszakosan megszakító halászokat 
nem szabad bevételi forrás nélkül hagyni.

Módosítás 185
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kísérleti halászat; törölve

Or. sv

Indokolás

A kísérleti halászatnak támogathatónak kell lennie az ETHA keretében, amennyiben 
szelektívebb halászati technikák és/vagy eszközök tesztelésére összpontosít annak 
megállapítása érdekében, hogy meghatározza a halászati állományokra vagy a tengeri 
környezetre gyakorolt hatásukat. A kísérleti újratelepítés a nem fenntartható állományok 
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halászatát eredményezheti.

Módosítás 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kísérleti halászat; törölve

Or. es

Módosítás 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 188
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) közvetlen újratelepítés, kivéve, ha azt 
valamely uniós jogi aktus állományvédelmi 
intézkedésként kifejezetten előírja.
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Or. sv

Módosítás 189
Georgios Koumoutsakos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételes esetekben támogatni kell a 
leszerelést, különleges feltételek mellett, 
melyek a flotta halászati kapacitásának 
azonnali csökkentését igénylik.

Or. en

Módosítás 190
Georgios Koumoutsakos

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételes esetekben támogatni kell a 
halászati tevékenység időszakos 
megszakítását az ETHA keretében, ha 
különleges feltételek indokolják, például 
előre nem jelezhető környezeti feltételek 
vagy a gazdálkodási terv megszorításai.

Or. en

Módosítás 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a kisüzemi part menti halászatra szánt 
flotta halászflottán belüli részaránya;

iii. a part menti halászatra szánt flotta 
halászflottán belüli részaránya;

Or. es

Módosítás 192
Kriton Arsenis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a halászati és akvakultúra-
tevékenységek környezeti 
fenntarthatóságának szintje;

Or. en

Módosítás 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam egyetlen operatív 
programot dolgoz ki az ETHA segítségével 
társfinanszírozandó uniós prioritások 
végrehajtására.

(1) Minden tagállam egyetlen operatív 
programot dolgoz ki az ETHA segítségével 
társfinanszírozandó uniós prioritások 
végrehajtására, melybe belefoglalja a 
különböző nemzeti szint alatti operatív 
programokat.

Or. es

Módosítás 194
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy valamennyi olyan természetes vagy 
jogi személy, amely kellő érdekeltséggel 
rendelkezik a közös halászati politika 
végrehajtásához kapcsolódó 
környezetvédelmi döntéshozatalban, 
tényleges felülvizsgálati jogot kapjon az 
operatív programok tekintetében. E 
személyek bírósághoz vagy olyan más 
független és pártatlan köztestülethez 
fordulhatnak, amely hatáskörrel 
rendelkezik az operatív programok és a 
hozzájuk kapcsolódó végrehajtási aktusok 
és határozatok eljárásjogi és anyagi jogi 
szempontból történő felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 195
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott esetben az e rendelet 38. cikke 
(1) bekezdésének d) pontjában az ETHA-
ra vonatkozóan említett uniós prioritások 
szerinti intézkedések legyenek 
összhangban a Natura 2000 92/43/EGK 
tanácsi irányelv 8. cikke (4) bekezdésében 
említett fontossági sorrendben történő 
végrehajtási terveivel és a 2008/56/EK 
irányelv szerinti jó környezeti állapot 
elérésével.

Or. en
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Módosítás 196
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak bizonyítása, hogy a program 
részeként az innovációra, a környezetre, 
többek között a Natura 2000 területek 
sajátos igényeire és az éghajlatváltozás 
mérséklésére, illetve az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló célravezető 
megközelítést alkalmaznak;

c) annak bizonyítása, hogy a program 
részeként az innovációra, a környezetre, 
többek között a Natura 2000 területek 
sajátos igényeire, a halállomány-
helyreállítási területek kialakítására és az 
éghajlatváltozás mérséklésére, illetve az 
ahhoz való alkalmazkodásra irányuló 
célravezető megközelítést alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 197
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a 6. cikk (6) bekezdésében és a 18. cikk 
(4) bekezdésében említett, a fenntartható 
halászati gazdálkodásra vonatkozó 
adatgyűjtés célkitűzéséhez és [a közös 
halászati politikáról szóló rendelet] 37. 
cikkének (5) bekezdésében említett 
többéves uniós programmal összhangban:

o) a 6. cikk (6) bekezdésében és a 18. cikk 
(4) bekezdésében említett, ökoszisztéma-
alapú fenntartható halászati gazdálkodásra 
vonatkozó adatgyűjtés célkitűzéséhez és [a 
közös halászati politikáról szóló rendelet] 
37. cikkének (5) bekezdésében említett 
többéves uniós programmal összhangban:

Or. en

Módosítás 198
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – i alpont – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az akvakultúra- és a feldolgozóipari 
ágazat gazdasági helyzetének értékelése,

– az akvakultúra- és a feldolgozóipari 
ágazat környezeti és gazdasági helyzetének 
értékelése,

Or. en

Módosítás 199
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – i alpont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a halászati ágazat ökoszisztémára 
gyakorolt hatásainak értékelése;

– a halászati ágazat ökoszisztémára 
gyakorolt hatásainak értékelése a halászati 
tevékenységek különböző típusai és a 
flottaszegmensek közötti összehasonlítások 
lehetővé tétele érdekében, a [közös 
halászati politikáról szóló rendelettel 
[összhangban;

Or. en

Módosítás 200
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – i alpont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a halászati ágazat ökoszisztémára 
gyakorolt hatásainak értékelése;

– a halászati ágazat és az akvakultúra-
tevékenységek ökoszisztémára gyakorolt 
hatásainak értékelése;

Or. en
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Módosítás 201
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
eljárási szabályokat, formátumot és 
határidőket fogadhat el a következők 
tekintetében:

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
eljárási szabályokat, formátumot és 
határidőket fogad el a következők 
tekintetében:

Or. en

Módosítás 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, új 
vagy hatékonyabb eljárások, új vagy 
tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését 
célzó projektek.

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, új 
vagy hatékonyabb eljárások, új vagy 
tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését 
célzó projektek, a közös halászati 
politikáról szóló rendelet 2. és 3. cikkében 
rögzített célkitűzésekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 203
Gerben-Jan Gerbrandy

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

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, új 
vagy hatékonyabb eljárások, új vagy 
tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését 
célzó projektek.

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, új 
vagy hatékonyabb eljárások, új vagy 
tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését 
célzó projektek, amennyiben 
hozzájárulnak a közös halászati 
politikáról szóló rendelet 2. és 3. cikkében 
rögzített célkitűzések teljesítéséhez.

Or. en

Indokolás

Az ETHA keretében támogatott innovációknak nyilvánvalóan támogatniuk kell a KHP-ról 
szóló rendeletben rögzített célkitűzéseket, és összhangban kell lenniük velük.

Módosítás 204
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, új 
vagy hatékonyabb eljárások, új vagy 
tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését 
célzó projektek.

(1) A halászati innováció ösztönzése 
érdekében az ETHA-ból támogathatók új 
vagy a legkorszerűbb technológiához 
képest jelentősen tökéletesített termékek, új 
vagy hatékonyabb eljárások, új vagy 
tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését 
célzó projektek, az ökológiailag 
fenntartható halászat előmozdítása 
céljából.

Or. sv
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Módosítás 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk alapján finanszírozott 
műveleteket a tagállam által elismert 
tudományos vagy műszaki testülettel 
együttműködésben kell végrehajtani, amely 
hitelesíti e műveletek eredményeit.

(2) Az e cikk alapján finanszírozott 
műveleteket a tagállam által a nemzeti 
közbeszerzési jogszabályokban szereplő 
üzleti osztályozásban elismert tudományos 
vagy műszaki testülettel együttműködésben 
kell végrehajtani.

Or. es

Módosítás 206
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk alapján finanszírozott 
műveleteket a tagállam által elismert 
tudományos vagy műszaki testülettel 
együttműködésben kell végrehajtani, amely 
hitelesíti e műveletek eredményeit.

(2) Az e cikk alapján finanszírozott 
műveleteket a tagállam által elismert 
tudományos vagy műszaki testülettel 
együttműködésben kell végrehajtani, amely 
hitelesíti és közzé teszi e műveletek 
eredményeit.

Or. en

Indokolás

Közpénzekből folyósított támogatás esetén biztosítani kell a teljes átláthatóságot a források 
odaítélése, felhasználása és a belőlük származó haszon tekintetében.

Módosítás 207
Kriton Arsenis

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

ba) a fenntartható halászati és 
akvakultúra tevékenység fejlesztésére 
vonatkozó, e tevékenységek tengeri, 
szárazföldi és édesvízi ökoszisztémákra 
gyakorolt hatásának csökkentésére és –
ahol lehetséges – megszüntetésére 
összpontosító szakmai és tudományos 
tanácsadás biztosítását;

Or. en

Módosítás 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
megvalósíthatósági tanulmányokat, illetve
a b) pontjában említett tanácsadást az 
egyes tagállamok nemzeti joga szerint
elismert, az előírt tanácsadói 
kompetenciákkal rendelkező, elismert 
tudományos vagy műszaki testületek 
biztosítják.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
megvalósíthatósági tanulmányokat, illetve 
b) pontjában említett tanácsadást a
tagállamok által a nemzeti közbeszerzési 
jogszabályokban szereplő üzleti 
osztályozásban elismert, az előírt 
tanácsadói kompetenciákkal rendelkező, 
elismert tudományos vagy műszaki 
testületek biztosítják.

Or. es

Módosítás 209
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
támogatásban azoknak az önálló 

törölve
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vállalkozó halászoknak a házastársai vagy 
– amennyiben és olyan mértékben, 
ahogyan azt a nemzeti jog elismeri –
élettársai is részesülhetnek, akik nem 
alkalmazottak vagy üzleti partnerek, 
amennyiben szokásosan, a nemzeti jogban 
megállapított feltételek mellett vesznek 
részt az önfoglalkoztató halász 
tevékenységeiben vagy kisegítő 
feladatokat látnak el.

Or. sv

Módosítás 210
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A diverzifikáció és a munkahelyteremtés 
elősegítése

A vállalkozói készség és a 
munkahelyteremtés elősegítése

Or. fr

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a halászat előnyös gazdasági szerepére.

Módosítás 211
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A halászaton kívüli diverzifikáció és
munkahelyteremtés elősegítése érdekében 
az ETHA támogathatja:

(1) A munkahelyteremtés elősegítése 
érdekében az ETHA támogathatja új 
vállalkozások indítását a halászati 
ágazatban.

Or. fr
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Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a halászat előnyös gazdasági szerepére.

Módosítás 212
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) halászaton kívüli vállalkozások 
indítását;

törölve

Or. fr

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a halászat előnyös gazdasági szerepére.

Módosítás 213
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) halászaton kívüli vállalkozások 
indítását;

a) a halászati ágazathoz kapcsolódó 
fenntartható tevékenységekre irányuló
vállalkozások indítását, a halászat 
kivételével;

Or. en

Módosítás 214
Françoise Grossetête

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

b) a kisüzemi part menti halászatot 
folytató halászhajók utólagos felszerelését 
a halászaton kívüli tevékenységekhez való 
átcsoportosításuk érdekében.

törölve

Or. fr

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a halászat előnyös gazdasági szerepére.

Módosítás 215
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásban azok a halászok 
részesülhetnek, akik:

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásban 
azok a halászok részesülhetnek, akik:

Or. fr

Módosítás 216
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új tevékenységeik fejlesztésére 
vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be;

a) tevékenységeik fejlesztésére vonatkozó 
üzleti tervet nyújtanak be;

Or. fr
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Módosítás 217
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatásban azok a kisüzemi part menti 
halászatot folytató halászok 
részesülhetnek, akik aktívként 
lajstromozott uniós halászhajó 
tulajdonosai, és akik a kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző két 
évben legalább 60 napig folytattak 
halászati tevékenységet a tengeren. A 
halászhajó halászati engedélyét 
végérvényesen vissza kell vonni.

törölve

Or. fr

Módosítás 218
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
kedvezményezettek a támogatás utolsó 
részletének átvételét követő öt évben nem 
folytathatnak hivatásszerűen halászati 
tevékenységet.

törölve

Or. fr

Módosítás 219
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatható költségek a hajó más 
tevékenységekhez történő átcsoportosítása 
érdekében elvégzett átalakításának 
költségeire korlátozódnak.

törölve

Or. fr

Módosítás 220
Georgios Koumoutsakos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ETHA támogathat fedélzeti 
beruházásokat a halászaton kívüli 
kiegészítő tevékenységek, például 
környezetvédelmi szolgáltatások, oktatási 
tevékenységek vagy idegenforgalom 
fejlesztése révén.

Or. en


