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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezért lehetővé kell tenni, hogy az 
508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel3 létrehozott Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap (ETHA) támogassa 
azokat az egyedi intézkedéseket, amelyek 
az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió 
nyomán a halászati és akvakultúra-
termékek ellátási láncában jelentkező piaci 
zavarok hatásainak enyhítésére szolgálnak. 
Ezen intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk az olyan elismert termelői 
szervezetek és a termelői szervezetek azon 
társulásai számára nyújtandó pénzügyi 
ellentételezést, amelyek az 1379/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet4 30. 
és 31. cikkének megfelelően tárolnak 
halászati vagy akvakultúra-termékeket, 
valamint a halászati és akvakultúra-ágazat 
szereplői számára az elmaradt bevételért és 
azokért a többletköltségekért nyújtandó 
pénzügyi ellentételezést, amelyek az 

(2) Ezért lehetővé kell tenni, hogy az 
508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel3 létrehozott Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap (ETHA) támogassa 
azokat az egyedi intézkedéseket, amelyek 
az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió 
nyomán a halászati és akvakultúra-
termékek ellátási láncában jelentkező piaci 
zavarok hatásainak enyhítésére szolgálnak. 
Ezen intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk az olyan elismert termelői 
szervezetek és a termelői szervezetek azon 
társulásai számára nyújtandó pénzügyi 
ellentételezést, amelyek az 1379/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet4 30. 
és 31. cikkének megfelelően tárolnak 
halászati vagy akvakultúra-termékeket, 
valamint a halászati és akvakultúra-ágazat 
– beleértve a feldolgozó ágazatot is – 
szereplői számára az elmaradt bevételért és 
azokért a többletköltségekért nyújtandó 
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Ukrajna elleni orosz katonai agresszió 
nyomán fellépő piaci zavar miatt és annak 
a halászati és akvakultúra-termékek ellátási 
láncára gyakorolt hatásai következtében 
merültek fel. Az említett intézkedések 
keretében támogatott műveletekkel 
kapcsolatos kiadások 2022. február 24-től, 
azaz Oroszország Ukrajna elleni katonai 
agressziójának kezdőnapjától 
támogathatók.

pénzügyi ellentételezést, amelyek az 
Ukrajna elleni orosz katonai agresszió 
nyomán fellépő piaci zavar miatt és annak 
a halászati és akvakultúra-termékek ellátási 
láncára gyakorolt hatásai következtében 
merültek fel. Az említett intézkedések 
keretében támogatott műveletekkel 
kapcsolatos kiadások 2022. február 24-től, 
azaz Oroszország Ukrajna elleni katonai 
agressziójának kezdőnapjától 
támogathatók.

__________________ __________________
3 Az Európai Parlament és a Tanács 
508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 
az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 
861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 
791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 
1255/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 
508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 
az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 
861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 
791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 
1255/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

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

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

Indokolás

Az ETHA-nak lehetővé kell tennie a 48. cikkben meghatározott támogatással kapcsolatos 
operatív programok módosítását. Számos akvakultúra-üzemeltető nyújtott be (az invázió előtt) 
jóváhagyásra „termelői beruházási terveket”, és a végrehajtási folyamat során, valamint a 
háború miatt többletköltségek (15%-40 % között) merültek fel számukra. Sok gazdasági 
szereplő küzd a jóváhagyott termelői beruházások befejezésével, ami az ETHA-alapok 
végrehajtásának csökkenéséhez vezet.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Lehetővé kell tenni továbbá az 
ETHA-ból a halászati tevékenységek 
ideiglenes szüneteltetéséhez nyújtott 
pénzügyi ellentételezés támogatását, 
amennyiben az Ukrajna elleni orosz 
katonai agressziója veszélyezteti a 
halászati tevékenységek biztonságos 
végzését. Ez az ideiglenes szüneteltetés 
2022. február 24-től, azaz Oroszország 
Ukrajna elleni katonai agressziójának 
kezdőnapjától alkalmazható.

(3) Lehetővé kell tenni továbbá az 
ETHA-ból a halászati tevékenységek 
ideiglenes szüneteltetéséhez nyújtott 
pénzügyi ellentételezés támogatását, 
amennyiben az Ukrajna elleni orosz 
katonai agresszió veszélyezteti a halászati 
tevékenységek biztonságos végzését, vagy 
amennyiben annak hatása akadályozza a 
halászati műveletek gazdasági 
életképességét. Ez az ideiglenes 
szüneteltetés 2022. február 24-től, azaz 
Oroszország Ukrajna elleni katonai 
agressziójának kezdőnapjától 
alkalmazható.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Tekintettel az Ukrajna elleni orosz 
katonai agresszió következtében a 
halászati és akvakultúra-termékek ellátási 
láncát érintő jelentős társadalmi-
gazdasági következményekre, a 
támogatható közkiadások legfeljebb 75%-
os társfinanszírozásával lehetővé kell 
tenni a halászati tevékenységek 
Oroszország Ukrajna elleni katonai 
agressziója miatti ideiglenes 
szüneteltetésének támogatását.

(4) Mindkét intézkedés támogatását a 
támogatható közkiadások legfeljebb 75 %-
os támogatási arányával lehetővé kell 
tenni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 
a Covid19-járvány halászati és 
akvakultúra-ágazatra gyakorolt 
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társadalmi és gazdasági hatásának 
enyhítését a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, az Unió 
szintjén azonban a javasolt intézkedés 
terjedelme és hatásai miatt e cél jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
hozhat a szubszidiaritásnak az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. 
cikkében foglalt elvével összhangban. Az 
arányosságnak az említett cikkben foglalt 
elvével összhangban ez a rendelet nem 
lépi túl az e cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 508/2014 rendelet
33 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a halászati 
tevékenységek ideiglenes szüneteltetésére 
2020. február 1. és december 31. között 
kerül sor a Covid19-járvány 
következményeként, többek között a 
fenntartható halászati partnerségi 
megállapodások keretében tevékenykedő 
hajók esetében, vagy a 2022. február 24-
ével kezdődő időszakban kerül sor az 
Ukrajna elleni, a halászati tevékenységek 
biztonságos végzését veszélyeztető orosz 
katonai agresszió következményeként.

d) amennyiben a halászati 
tevékenységek ideiglenes szüneteltetésére 
2020. február 1. és december 31. között 
kerül sor a Covid19-járvány 
következményeként, többek között a 
fenntartható halászati partnerségi 
megállapodások keretében tevékenykedő 
hajók esetében, vagy a 2022. február 24-
ével kezdődő időszakban kerül sor az 
Ukrajna elleni, a halászati tevékenységek 
biztonságos végzését veszélyeztető vagy a 
halászati műveletek gazdasági 
életképességét akadályozó orosz katonai 
agresszió következményeként.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész
(EU) 508/2014 rendelet
33 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 33. cikk (1) bekezdésében a d) 
pont második albekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

Módosítás7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 508/2014 rendelet
33 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) 
bekezdésének második albekezdésével 
összhangban és az említett bekezdés első 
albekezdésétől eltérve az e bekezdés első 
albekezdésének d) pontja alapján 
támogatott műveletekre fordított kiadások 
2020. február 1-jétől támogathatók, 
amennyiben a Covid19-járvány 
következményeként merültek fel, vagy 
2022. február 24-től, amennyiben 
Oroszország Ukrajna elleni katonai 
agressziójának következményeként 
merültek fel.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) 
bekezdésének második albekezdésével 
összhangban és az említett bekezdés első 
albekezdésétől eltérve az e bekezdés első 
albekezdésének d) pontja alapján 
támogatott műveletekre fordított kiadások 
2020. február 1-jétől támogathatók, 
amennyiben a Covid19-járvány 
következményeként merültek fel, vagy 
2022. február 24-től, amennyiben 
Oroszország Ukrajna elleni katonai 
agressziójának következményeként 
merültek fel, vagy az utóbbi akadályozza a 
halászati műveletek gazdasági 
életképességét.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 508/2014 rendelet
44 cikk – 4 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ETHA a 33. cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
támogathatja a halászati tevékenységeknek 
a Covid19-járvány miatti vagy az Ukrajna 
elleni, a halászati tevékenységek 
biztonságos végzését veszélyeztető orosz 

(4a) Az ETHA a 33. cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
támogathatja a halászati tevékenységeknek 
a Covid19-járvány miatti vagy az Ukrajna 
elleni, a halászati tevékenységek 
biztonságos végzését veszélyeztető vagy a 
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katonai agresszió miatti ideiglenes 
szüneteltetéséhez szükséges, a 33. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában foglalt 
intézkedéseket.

halászati műveletek gazdasági 
életképességét akadályozó orosz katonai 
agresszió miatti ideiglenes 
szüneteltetéséhez szükséges, a 33. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában foglalt 
intézkedéseket.


