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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra vonatkozik, a 
fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező 
jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az Európai Tengerügyi, Halászati és 
Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
(06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06975/3/21 – C9-0224/2021),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i 
véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. május 16-i véleményére2,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2018)0390) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára3, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0222/2021),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös 
nyilatkozatát;

3. tudomásul veszi a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát, valamint a Bizottság 
ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4. megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül 
sor;

5. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

6. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 
megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben 

1 HL C 110., 2019.3.22., 104. o.
2 HL C 361., 2018.10.5., 9. o.
3 HL C 116., 2021.3.31., 81. o.
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gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



RR\1235492HU.docx 7/12 PE689.649v03-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Miután a plenáris ülés 2019. április 4-én elfogadta a Parlament első olvasatbeli álláspontját, 
informális tárgyalások kezdődtek a Tanács finn, horvát, német és portugál elnökségével annak 
érdekében, hogy a második olvasat korai szakaszában megállapodás szülessen. A 
háromoldalú egyeztetés hét fordulóját követően a Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai 
2020. december 3-án megállapodást értek el az eljárással kapcsolatban. A megállapodás 
szövegét jóváhagyás céljából 2021. február 22-én bocsátották szavazásra a PECH 
bizottságban, amely azt nagy többséggel elfogadta. A bizottság jóváhagyása alapján a 
bizottság elnöke 2021. február 25-én levélben kérte fel a Coreper elnökét, hogy a plenáris 
ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott 
álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2021. június 21-én elfogadta 
az első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a megállapodást.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért 
megállapodással, az előadó ajánlja a bizottság számára annak további módosítások nélküli 
elfogadását. Az előadó különösen a kompromisszum következő elemeit kívánja kiemelni:

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó új Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra 
Alap (ETHAA) 6,108 milliárd EUR összegű támogatási csomagot biztosít a fenntartható 
halászat, akvakultúra és feldolgozás elősegítése, a fenntartható kék gazdaság és a part menti 
közösségek támogatása, valamint a nemzetközi óceánpolitikai irányítás előmozdítása 
érdekében. A zöld megállapodással összhangban az alap keretében végrehajtott intézkedések 
hozzájárulnak ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy a források 30%-át éghajlat-politikára 
fordítsák.

Az új alap elmozdul a merev támogathatósági szabályoktól, és csak bizonyos 
flottatámogatások számára állapít meg feltételeket. Az új megközelítés szerint a kifejezetten 
nem tiltott műveletek támogathatók, ami nagyobb jogbiztonságot nyújt a tagállamoknak és a 
halászoknak.

A végleges szöveg lehetővé teszi olyan beruházások finanszírozását, amelyek javítják az 
uniós halászhajók energiahatékonyságát, biztonságát és munkakörülményeit, mindeközben 
biztosítva az ágazat fenntarthatóságát. Elősegíti továbbá a szakma generációs megújulását 
azáltal, hogy támogatja a fiatal halászok első hajóvásárlását. A szöveg minden szükséges 
biztosítékot magában foglal annak megelőzésére, hogy az uniós támogatások túlzott 
kapacitáshoz és túlhalászáshoz vezető káros hatásokkal járjanak.

Az Európai Parlament egyik sikere, hogy az új ETHAA kiemelt támogatást biztosít majd a 
part menti kisüzemi halászat számára. A tagállamoknak programjukban figyelembe kell 
venniük a kisüzemi part menti halászat sajátos szükségleteit, és ismertetniük kell a 
fejlesztésük céljából előirányzott intézkedéstípusokat. Ugyanez a kedvezményes elbánás 
vonatkozik a hajóval nem rendelkező halászokra és a kagylógyűjtőkre is.

A 24 métert meg nem haladó hajók esetében a következő műveletek támogathatók: i. motorok 
cseréje az energiahatékonyság növelése és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése céljából; ii. 
az ágazathoz való hozzáférés ösztönzése a használt hajók fiatal halászok általi első 
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beszerzésének támogatása révén; iii. olyan műveletek, amelyek több helyet igényelnek a 
fedélzeten a személyzet biztonsága vagy jóléte érdekében.

Az új alap az európai akvakultúrát is támogatni fogja olyan beruházások ösztönzésével, 
amelyek célja az akvakultúra-termelés versenyképességének fokozása, mindeközben 
biztosítva a tevékenységek környezeti fenntarthatóságát. Az akvakultúrára helyezett nagyobb 
hangsúly abban is tükröződik, hogy az alap nevébe is beillesztették. Az alap elő fogja 
mozdítani a halászati és akvakultúra-termékek piaci értékesítését, minőségét és hozzáadott 
értékét, valamint e termékek feldolgozását.

Biztosítja továbbá a halászati ellenőrzéshez és végrehajtáshoz nyújtott jelentős pénzügyi 
támogatás folytonosságát, ideértve az ellenőrzési célokra használt valamennyi hajó 
nyomonkövetési és elektronikus rendszereinek beszerzését, telepítését és irányítását.

Ezenkívül válságkezelő rendszert vezetnek be annak érdekében, hogy szükséghelyzeti 
támogatást lehessen nyújtani a halászati és akvakultúra-ágazatnak abban az esetben, ha 
például a Covid19-világjárványhoz hasonló egészségügyi válság következtében jelentős piaci 
zavarok következnek be. 

Figyelembe veszik a legkülső régiók sajátos szükségleteit is: az ETHAA továbbra is 
ellentételezi azon többletköltségeket, amelyekkel e régiók földrajzi elhelyezkedésük és 
szigetjellegük miatt szembesülnek. Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy állami 
támogatás révén kiegészítő finanszírozást nyújtsanak ezen ellentételezés végrehajtásához. 
Ezenfelül az egyéb műveletekre és régiókra alkalmazottnál nagyobb támogatási intenzitást 
fognak alkalmazni.

Végezetül az új ETHAA rendelkezéseket tartalmaz a globális óceánpolitikai irányítás 
előmozdításáról.
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MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elismeri, hogy sürgős fellépésre van 
szükség a tengeri és a part menti ökoszisztémák és a biológiai sokféleség védelme és megőrzése 
érdekében. A három intézmény egyetért abban, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének 
megakadályozásához, az ökoszisztémák megvédéséhez és helyreállításához és/vagy azok jó 
állapotban történő fenntartásához nemzeti és európai szinten is jelentős állami és 
magánberuházásra van szükség, és hogy az ETHAA kiadásainak jelentős hányadát kell a biológiai 
sokféleségre fordítani. A három intézmény megállapodik arról, hogy az Európai Bizottság az 
ETHAA 2021–-2027-re vonatkozó programozás keretében együtt fog működni a tagállamokkal a 
(15) preambulumbekezdésben kiemelt, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadásokra 
vonatkozó átfogó törekvés megvalósítása érdekében.

A Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata

A Bizottság és a Tanács a fenntartható halászati partnerségi megállapodások keretében továbbra is 
elkötelezetten igyekszik megelőzni a halászati tevékenységek megszakadását azáltal, hogy 
igyekszik kellő időben megújítani a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokat és azok 
végrehajtási jegyzőkönyveit.

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság minden uniós halászhajó tekintetében elfogadta a halászati ellenőrzéshez és 
végrehajtáshoz kapcsolódó fedélzeti beruházások támogathatóságát, függetlenül attól, hogy az 
adott beruházások kötelezők-e. A Bizottság úgy véli, hogy ezek a beruházások lehetővé fogják 
tenni a tagállamok számára, hogy teljes mértékben kihasználják az ETHAA keretében az 
ellenőrzésre és a végrehajtásra elérhető pénzügyi erőforrásokat, és így teljesítsék az ellenőrzési 
rendelet és a közös halászati politika egyéb szabályai szerinti kötelezettségeiket, valamint jelentős 
mértékben javítsák a jogkövetést a halászati ágazatban. A Bizottság továbbá arra számít, hogy – 
az ellenőrzési rendelet folyamatban lévő felülvizsgálata keretében – az Európai Parlament és a 
Tanács a Bizottság javaslatának megfelelően támogatni fogja a meglévő ellenőrzési eszközök 
korszerűsítését és az új technológiák alkalmazását. Ez különösen a következőket jelenti: a 
kisüzemi hajók követésére és fogásbejelentésére vonatkozó intelligens megoldások bevezetése, a 
motorteljesítmény folyamatos nyomon követésére szolgáló rendszerek telepítése, a teljeskörűen 
digitalizált, valamennyi halászati termékre (a friss, a fagyasztott és a feldolgozott termékekre) 
vonatkozó nyomonkövethetőségi rendszerekre történő átállás, valamint a kötelező elektronikus 
távellenőrzési rendszerek bevezetése a halászhajók fedélzetén, kockázatértékelés alapján, mivel ez 
jelenti az egyetlen hatékony ellenőrzési módot a kirakodási kötelezettség alkalmazása, valamint az 
érzékeny fajok járulékos fogásai és visszadobásai tekintetében.

A Bizottság nyilatkozata
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A Bizottság tisztában van azzal, hogy a legkülső régiókban eddig nehézségekbe ütközött a 
flottafelújításra vonatkozó állami támogatás biztosítása. Az érintett régiók fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében a Bizottság igyekszik segítséget nyújtani a tagállamoknak az 
állami támogatásokról szóló iránymutatásokban meghatározott támogathatósági feltételnek való 
megfeleléshez szükséges tudományos adatok hatékonyabb összegyűjtéséhez, annak érdekében, 
hogy megkönnyítse az állami támogatások vizsgálatára vonatkozó iránymutatások alkalmazását a 
legkülső régiók halászati és akvakultúra-ágazata tekintetében.

A Bizottság nyilatkozata

Az Európai Bizottság az ETHAA 2021–-2027 programozásának keretében aktívan ösztönözni 
fogja a tagállamokat arra, hogy maximálisan használják ki a programjaikban szereplő 
intézkedéseket – különösen a 25. cikk (a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme) 
körében –, azon átfogó törekvés elérése céljából, amely arra irányul, hogy a többéves pénzügyi 
keret alapján éves kiadásokat biztosítsanak a biológiai sokféleség csökkenésének 
megakadályozása, az ökoszisztémák megvédése és helyreállítása, valamint az ökoszisztémák jó 
állapotban történő megőrzése érdekében, a következők szerint: 2024-ben a többéves pénzügyi 
keret szerinti éves kiadások 7,5%-át, 2026-ban és 2027-ben pedig annak 10%-át kell a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzésekre fordítani. A Bizottság rendszeresen ellenőrzi e kiadások 
szintjét, a kedvezményezettek által az irányító hatósághoz bejelentett összes támogatható kiadás, 
valamint a tagállamok által benyújtott adatok alapján. Ha a nyomon követés alapján nem történt 
kellő előrelépés az átfogó törekvés elérése felé, akkor a Bizottság az éves felülvizsgálati ülés 
során aktívan együttműködik a tagállamokkal a korrekciós intézkedések – köztük a program 
módosításának – elfogadása érdekében.
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