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Javaslat az Európai Halászati Alapról szóló tanácsi rendeletre

Rendelettervezet (COM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosító indítványai

Alyn Smith módosító indítványa

4. módosító indítvány
5. preambulumbekezdés

(5) A közös halászati politika fenntartható 
fejlődési komponensét 1993 óta integrálták a 
strukturális alapokat irányító szabályokba. 
Ennek végrehajtását ösztönözni kell a 
fenntartható fejlődés összefüggésében, az 
Európai Halászati Alap segítségével;

(5) A közös halászati politika fenntartható 
fejlődési komponensét 1993 óta integrálták a 
strukturális alapokat irányító szabályokba. 
Ennek végrehajtását ösztönözni kell a 
fenntartható fejlődés összefüggésében, az 
Európai Halászati Alap segítségével, és arra 
a tényre kell alapozni, hogy a tenger 
területi előnyt jelent a halászati közösségek 
számára, ezért a part menti közösségek 
változatossá tétele a halászatnak nem 
alternatívája, hanem kiegészítése kell, hogy 
legyen.

Or. en



PE 355.769v01-00

Külső fordítás 2/12 AM\561854HU.doc

HU

Indokolás

A tenger területi előnyt jelent a halászati közösségek számára. El kell utasítani azt a nézetet, 
amely szerint a halászati ágazat kihalóban van. A halászati területek teljes mértékben 
fenntarthatók. Támogatom a part menti közösségek változatossá tételét – a változatos 
gazdaság csak pozitív tényező lehet – de a változatossá tétel ne alternatívája, hanem 
kiegészítése legyen a halászatnak. 

Elspeth Attwooll módosító indítványa

5. módosító indítvány
10. preambulumbekezdés 

(10) A közösségi fellépésnek ki kell 
egészítenie a tagállam által végrehajtottat, 
vagy törekednie kell arra, hogy 
hozzájáruljon ahhoz, és abból a célból, hogy 
jelentős hozzáadott értéket biztosítson, 
erősíteni kell a partnerséget. Ez vonatkozik a 
regionális és helyi hatóságokra, az egyéb 
illetékes hatóságokra, beleértve azokat is, 
amelyek felelősek a környezetért és a férfiak 
és nők közötti egyenjogúság ösztönzéséért, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
partnerekre és egyéb illetékes szervezetekre. 
Az érintett partnereket be kell vonni a 
segítségnyújtás előkészítésébe, felügyeletébe 
és kiértékelésébe;

(10) A közösségi fellépésnek ki kell 
egészítenie a tagállam által végrehajtottat, 
vagy törekednie kell arra, hogy 
hozzájáruljon ahhoz, és abból a célból, hogy 
jelentős hozzáadott értéket biztosítson, 
erősíteni kell a partnerséget. Ez vonatkozik a 
regionális és helyi hatóságokra, az egyéb 
illetékes hatóságokra, beleértve azokat is, 
amelyek felelősek a környezetért és 
bármiféle megkülönböztetés mellőzésének 
ösztönzéséért, beleértve a férfiak és nők
közötti egyenlőséget is, valamint a gazdasági 
és társadalmi partnerekre és egyéb illetékes 
szervezetekre. Az érintett partnereket be kell 
vonni a segítségnyújtás előkészítésébe, 
felügyeletébe és kiértékelésébe;

Or. en

Jan Březina módosító indítványa 

6. módosító indítvány 
1. cikk

Ez a rendelet Európai Halászati Alapot 
(továbbiakban „az Alap”) hoz létre és 
meghatározza a közösségi segítségnyújtás 
kereteit, a halászati ágazat és a part menti 

Ez a rendelet Európai Halászati Alapot 
(továbbiakban „az Alap”) hoz létre és 
meghatározza a közösségi segítségnyújtás 
kereteit, a halászati ágazat, az akvakultúra
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halászati övezetek fenntartható fejlődése 
számára.

és a part menti halászati övezetek 
fenntartható fejlődése számára.

Or. en

Indokolás

Javaslom, hogy az EK által biztosított pénzügyi támogatás az akvakultúrára is terjedjen ki, 
amely fontos szerepet játszik a vízi közösségek sikeres gazdálkodásában.

Jan Březina módosító indítványa 

7. módosító indítvány 
3. cikk, (b) és (c) pont

(b) „halász” bármely személy, aki a tagállam 
által elismerten főfoglalkozásként egy 
működő halászhajó fedélzetén dolgozik;

(b) „halász” bármely személy, aki a tagállam 
által elismerten egy működő halászhajó 
fedélzetén dolgozik;

(c) „halászati ágazatban dolgozó személy” 
bármely személy, aki főfoglalkozásban az 1. 
cikkben meghatározott halászati ágazatban 
dolgozik;

(c) „halászati ágazatban dolgozó személy” 
bármely személy, aki az 1. cikkben 
meghatározott halászati ágazatban dolgozik;

Or. en

Indokolás

Ne csak olyan alanyoknak járjon pénzügyi támogatás, akiknek főfoglalkozása a halászat.  
Számos KKV-nak kell egyéb tevékenységeket is folytatnia a halászaton kívül. 

Jan Březina módosító indítványa 

8. módosító indítvány 
4. cikk, (f a) pont (új)

(fa) az akvakultúra és a belvízi halászat 
elősegítése.
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Or. en

Indokolás

Javaslom, hogy az EK által biztosított pénzügyi támogatás az akvakultúrára is terjedjen ki, 
amely fontos szerepet játszik a vízi közösségek sikeres gazdálkodásában.

Alyn Smith módosító indítványa 

9. Módosító indítvány 
6. cikk, (2) és (3) bekezdés

2. A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy az Alapból nyújtott segítség 
összhangban legyen a Közösség
tevékenységeivel, politikáival és 
prioritásaival.

A Bizottság és a tagállamok intézményi 
struktúrájuknak megfelelően biztosítják, 
hogy az Alapból nyújtott segítség 
összhangban legyen a Közösség 
tevékenységeivel, politikáival és 
prioritásaival.

3. A tagállamok biztosítják, hogy az Alap 
által finanszírozott műveletek megfeleljenek 
a Szerződés és az ennek alapján elfogadott 
jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a 
közösségi politikáknak és 
tevékenységeknek, különös tekintettel a 
versenyszabályokra és a nyilvános 
szerződések odaítélésére, valamint a 
környezet védelmére és fejlesztésére.

3. A tagállamok intézményi 
struktúrájuknak megfelelően biztosítják, 
hogy az Alap által finanszírozott műveletek 
megfeleljenek a Szerződés és az ennek 
alapján elfogadott jogszabályok 
rendelkezéseinek, valamint a közösségi 
politikáknak és tevékenységeknek, különös 
tekintettel a versenyszabályokra és a 
nyilvános szerződések odaítélésére, valamint 
a környezet védelmére és fejlesztésére.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy egyes szövetségi vagy területileg szerveződő 
tagállamokban a halászati politika kidolgozása nem kizárólag (pl. az Egyesült Királyságban) 
vagy egyáltalán nem (pl. Belgiumban) a központi kormányzat kompetenciájába tartozik.

Alyn Smith módosító indítványa 

10. módosító indítvány 
8. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállam kijelöli a leginkább 2. A tagállam intézményi struktúrájának 
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reprezentatív partnereket nemzeti, regionális 
és helyi szinten, valamint a gazdasági és 
társadalmi vagy egyéb területeken 
(továbbiakban „partnerek”). A tagállam 
biztosítja az összes megfelelő szervezet 
széles körű és hatékony bevonását a nemzeti 
szabályoknak és gyakorlatnak megfelelően, 
figyelembe véve a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség, valamint a fenntartható 
fejlődés előmozdításának szükségességét, a 
környezet védelmére és javítására vonatkozó 
követelmények integrálását.

megfelelően kijelöli a leginkább 
reprezentatív partnereket nemzeti, regionális 
és helyi szinten, valamint a gazdasági és 
társadalmi vagy egyéb területeken 
(továbbiakban „partnerek”). A tagállam 
intézményi struktúrájának megfelelően 
biztosítja az összes megfelelő szervezet 
széles körű és hatékony bevonását a nemzeti 
szabályoknak és gyakorlatnak megfelelően, 
figyelembe véve a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség, valamint a fenntartható 
fejlődés előmozdításának szükségességét, a 
környezet védelmére és javítására vonatkozó 
követelmények integrálását.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy egyes szövetségi vagy területileg szerveződő 
tagállamokban a halászati politika kidolgozása nem kizárólag (pl. az Egyesült Királyságban) 
vagy egyáltalán nem (pl. Belgiumban) a központi kormányzat kompetenciájába tartozik.

Alyn Smith módosító indítványa 

11. módosító indítvány 
9. cikk, (1) bekezdés

1. Az operatív programok végrehajtása a 
tagállamok hatásköre. Ezt a hatáskört a 
rendelet által előírt irányítási és ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően kell 
gyakorolni a megfelelő területi szinten. 

1. Az operatív programok végrehajtása a 
tagállamok hatásköre azok intézményi 
struktúrájának megfelelően. Ezt a hatáskört 
a rendelet által előírt irányítási és ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően kell 
gyakorolni a megfelelő területi szinten.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy egyes szövetségi vagy területileg szerveződő 
tagállamokban a halászati politika kidolgozása nem kizárólag (pl. az Egyesült Királyságban) 
vagy egyáltalán nem (pl. Belgiumban) a központi kormányzat kompetenciájába tartozik
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Alyn Smith módosító indítványa 

12. módosító indítvány 
15. cikk, (1) bekezdés 

1. A stratégiai irányelvek elfogadását követő 
három hónapon belül az operatív program 
benyújtását megelőzően minden egyes 
tagállam nemzeti stratégiai tervet fogad el a 
halászati ágazatra vonatkozóan.

1. A stratégiai irányelvek elfogadását követő 
három hónapon belül az operatív program 
benyújtását megelőzően minden egyes 
tagállam intézményi struktúrájának 
megfelelően nemzeti stratégiai tervet fogad 
el a halászati ágazatra vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy egyes szövetségi vagy területileg szerveződő 
tagállamokban a halászati politika kidolgozása nem kizárólag (pl. az Egyesült Királyságban) 
vagy egyáltalán nem (pl. Belgiumban) a központi kormányzat kompetenciájába tartozik

Bairbre de Brún módosító indítványa 

13. módosító indítvány 
15. cikk, (4) bekezdés, (e a) pont (új)

(ea) megfelelő finanszírozási garanciák 
elérése a Natura 2000 területek számára.

Or. en

Alyn Smith módosító indítványa 

14. módosító indítvány 
Article 20. cikk, (1) bekezdés  

1. Minden egyes tagállam nemzeti szinten 
operatív programot hoz létre a partnerekkel 
történt szoros konzultációkat követően. Ezt 
legkésőbb három hónappal azt követően, 
hogy a tagállam elfogadta nemzeti stratégia 
tervét, továbbítani kell a Bizottság részére.

1. Minden egyes tagállam nemzeti szinten, 
intézményi struktúrájának megfelelően 
operatív programot hoz létre a partnerekkel 
történt szoros konzultációkat követően. Ezt 
legkésőbb három hónappal azt követően, 
hogy a tagállam elfogadta nemzeti stratégia 
tervét, továbbítani kell a Bizottság részére.
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Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy egyes szövetségi vagy területileg szerveződő 
tagállamokban a halászati politika kidolgozása nem kizárólag (pl. az Egyesült Királyságban) 
vagy egyáltalán nem (pl. Belgiumban) a központi kormányzat kompetenciájába tartozik.

Jan Březina módosító indítványa 

15. Módosító indítvány 
30. cikk, (2) bekezdés 

2. A beruházási támogatás a mikro- és 
kisvállalkozások számára van fenntartva.

2. A beruházási támogatás a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára van fenntartva.

Or. en

Indokolás

Mivel számos gazdasági problémákkal küzdő halászati vállalkozás a középméretű 
vállalkozások kategóriájába tartozik, javaslom, hogy ezek számára is váljon lehetővé a 
pénzügyi támogatás. 

Jan Březina módosító indítványa 

16. módosító indítvány 
33. cikk, (1) bekezdés 

1. Az Alap a nemzeti stratégiai tervekben 
megfogalmazott stratégiák keretében 
támogatást nyújthat a közvetlen emberi 
fogyasztásra történő feldolgozás, valamint a 
halászati és akvakultúra termékek 
értékesítése területén történő 
beruházásokhoz. Ez a támogatás a mikro- és 
kisvállalkozásokra korlátozódik.

1. Az Alap a nemzeti stratégiai tervekben 
megfogalmazott stratégiák keretében 
támogatást nyújthat a közvetlen emberi 
fogyasztásra történő feldolgozás, valamint a 
halászati és akvakultúra termékek 
értékesítése területén történő 
beruházásokhoz. Ez a támogatás a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokra korlátozódik.

Or. en
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Indokolás

Mivel számos gazdasági problémákkal küzdő halászati vállalkozás a középméretű 
vállalkozások kategóriájába tartozik, javaslom, hogy ezek számára is váljon lehetővé a 
pénzügyi támogatás.

Jan Březina módosító indítványa 

17. módosító indítvány 
34. cikk, (2) bekezdés, (c) pont 

(c) a környezetre való negatív hatások 
csökkentése;

(c) a környezetre való negatív hatások 
csökkentése, egyebek közt iszapkotrás által;

Or. cs

Indokolás

Sok halastó esetében gondot okoznak a lebegő anyag és a biológiai hulladék által okozott 
torlaszok, amelyek főként a környező területeken végzett mezőgazdasági tevékenységből 
származnak.  A halastavak eliszaposodásának oka tehát gyakran nem a haltenyésztő 
tevékenységében keresendő. Ezen túlmenően az eliszaposodás olyan tényező, amely negatív 
hatással van a haltenyésztésre. Mivel az iszapkotrás igen sokba kerül, szükségesnek tartom, 
hogy az Alap által biztosított pénzügyi támogatás ilyen célra is kiutalható legyen.

Jan Březina módosító indítványa 

18. módosító indítvány 
34. cikk, (2) bekezdés, (f) pont

(f) a főleg a helyi flották kirakodásaiból 
származó termékek értékesítése.

(f) a főleg a helyi flották kirakodásaiból és a 
helyi akvakultúrából származó termékek 
értékesítése.

Or. en

Indokolás

Javaslom, hogy az EK által biztosított pénzügyi támogatás az akvakultúrára is terjedjen ki, 
amely fontos szerepet játszik a vízi közösségek sikeres gazdálkodásában.
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Jan Březina módosító indítványa 

19. módosító indítvány 
37. cikk, (1) bekezdés 

1. Az Alap hozzájárulhat olyan közös 
érdekeket célzó tevékenységekhez, amelyek 
célja a vízi állatvilág védelme és fejlesztése, 
kivéve a közvetlen újratelepítést. A 
tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a vízi 
környezet javításához.

1. Az Alap hozzájárulhat olyan közös 
érdekeket célzó tevékenységekhez, amelyek 
célja a vízi állatvilág védelme és fejlesztése, 
kivéve a közvetlen újratelepítést, 
amennyiben nem belvizek halainak 
újratelepítéséről van szó hosszú távon 
vándorló halak újbóli bevezetése vagy 
támogatása céljából.  A tevékenységeknek 
hozzá kell járulniuk a vízi környezet 
javításához.

Or. en

Indokolás

Az olyan vándorló halak reintegrációja, mint amilyen a lazac is, nem csupán a belvízi hálózat 
tisztaságának megőrzéséből áll, hanem a közvetlen reintegrációból is. A közvetlen 
reintegráció lépései szükségesek a hosszú távon vándorló halak védelme érdekében.

Jan Březina módosító indítványa 

20. módosító indítvány 
42 . cikk.

1. Az Alap az egyéb közösségi eszközöket 
kiegészítve segítséget nyújt a közös halászati 
politika célkitűzéseinek végrehajtását 
támogató általános stratégia részeként 
jogosult part menti halászati övezetek 
életminőségének fenntartható fejlesztéséhez 
és javításához, különösen figyelembe véve 
annak társadalmi-gazdasági 
következményeit.

1. Az Alap az egyéb közösségi eszközöket 
kiegészítve segítséget nyújt a közös halászati 
politika célkitűzéseinek végrehajtását 
támogató általános stratégia részeként 
jogosult part menti és belvízi halászati 
övezetek életminőségének fenntartható 
fejlesztéséhez és javításához, különösen 
figyelembe véve annak társadalmi-gazdasági
következményeit.

2. A part menti halászati övezetek 
fenntartható fejlesztésére irányuló 
intézkedések az alábbiakra törekednek:

2. A part menti és belvízi halászati övezetek 
fenntartható fejlesztésére irányuló 
intézkedések az alábbiakra törekednek:

(a) e területek gazdasági és társadalmi 
prosperitásának, valamint a halászat és az 

(a) e területek gazdasági és társadalmi 
prosperitásának, valamint a halászat és az 
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akvakultúra értékeinek fenntartása; akvakultúra értékeinek fenntartása;
(b) munkahelyek fenntartása és létrehozása a 
part menti halászati övezeteken a 
diverzifikáció vagy a halászati ágazatban 
végbemenő változások eredményeként 
fellépő társadalmi-gazdasági nehézségekkel 
szembenéző területek gazdasági és 
társadalmi szerkezetátalakításának 
támogatásával;

(b) munkahelyek fenntartása és létrehozása a 
part menti és belvízi halászati övezeteken a 
diverzifikáció vagy a halászati ágazatban 
végbemenő változások eredményeként 
fellépő társadalmi-gazdasági nehézségekkel 
szembenéző területek gazdasági és 
társadalmi szerkezetátalakításának 
támogatásával;

(c) a part menti környezet minőségének 
javítása;

(c) a part menti környezet minőségének 
javítása;

(d) a nemzeti és nemzetközi part menti 
halászati övezetek közötti együttműködés 
támogatása és fejlesztése.

(d) a nemzeti és nemzetközi part menti 
halászati övezetek közötti együttműködés 
támogatása és fejlesztése.

3. Minden tagállam operatív programjában 
felsorolja azokat a területeket, amelyeket az 
Alap a part menti övezetek fenntartható 
fejlődése vonatkozásában támogat. Egy part 
menti halászati terület általában kisebb, mint 
egy NUTS III terület, és tó- vagy 
tengerparttal vagy olyan folyótorkolattal 
rendelkezik, amely kötődik a halászathoz. A 
területnek célszerűen koherensnek kell 
lennie földrajzi és óceánográfiai, gazdasági 
és társadalmi szempontból. A terület 
népsűrűsége alacsony és jelentős a halászati 
ágazatban a foglalkoztatási szint, a halászat 
csökkenő tendenciájú, és nincs százezernél 
nagyobb lélekszámú települése.

3. Minden tagállam operatív programjában 
felsorolja azokat a területeket, amelyeket az 
Alap a part menti és belvízi övezetek 
fenntartható fejlődése vonatkozásában 
támogat. Egy part menti vagy belvízi terület 
általában kisebb, mint egy NUTS III terület, 
és tó- vagy tengerparttal vagy olyan 
folyótorkolattal rendelkezik, amely kötődik 
a halászathoz. A területnek célszerűen 
koherensnek kell lennie földrajzi és 
óceánográfiai, gazdasági és társadalmi 
szempontból. A terület népsűrűsége 
alacsony és jelentős a halászati ágazatban a 
foglalkoztatási szint, a halászat csökkenő 
tendenciájú, és nincs százezernél nagyobb 
lélekszámú települése.

4. A tagállam tájékoztatja a Bizottságot a (3) 
bekezdés szerinti jogosult területekről.

4. A tagállam tájékoztatja a Bizottságot a (3) 
bekezdés szerinti jogosult területekről.

Or. en

Indokolás

Mivel a part menti területek problémái hasonlóak a tóvidékekéhez, javaslom, hogy a pénzügyi 
támogatás a szárazföldi tóvidékek regionális fejlesztésére is terjedjen ki.

Elspeth Attwooll módosító indítványa 

21. módosító indítvány 
42. cikk, (3) bekezdés, 3. albekezdés
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A terület népsűrűsége alacsony és jelentős a 
halászati ágazatban a foglalkoztatási szint, a 
halászat csökkenő tendenciájú, és nincs 
százezernél nagyobb lélekszámú települése.

A terület népsűrűsége alacsony, jelentős a 
halászati ágazatban a foglalkoztatási szint, és
a halászat csökkenő tendenciájú. 

Or. en

Indokolás

A 42. cikk a part menti halászati területek fenntartható fejlődésének támogatásával 
foglalkozik, melynek fő kritériumai a megfelelő szintű foglalkoztatottság és a szektor helyi 
szinten csökkenő tendenciája. Az adott területen lévő valamely város lakosságának önkényes 
számbeli korlátozása nem releváns kritérium. 

Jan Březina módosító indítványa 

22. módosító indítvány 
43. cikk, (1) bekezdés 

1. A part menti halászati övezetek 
fenntartható fejlődése vonatkozásában az 
alábbiak támogathatók:

1. A part menti és belvízi halászati övezetek 
fenntartható fejlődése vonatkozásában az 
alábbiak támogathatók:

Or. en

Indokolás

Mivel a part menti területek problémái hasonlóak a tóvidékekéhez, javaslom, hogy a pénzügyi 
támogatás a szárazföldi tóvidékek regionális fejlesztésére is terjedjen ki.

Alyn Smith módosító indítványa 

23. módosító indítvány 
61. cikk, (1) bekezdés 

A tagállam az irányító hatósággal 
egyetértésben hozza létre a monitoring 
bizottságot minden egyes operatív programja 
számára, a partnerekkel történt konzultációt 
követően. Az egyes monitoring bizottságok 

A tagállam intézményi struktúrájának 
megfelelően, az irányító hatósággal 
egyetértésben hozza létre a monitoring 
bizottságot minden egyes operatív programja 
számára, a partnerekkel történt konzultációt 
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felállítása az operatív programok 
elfogadásáról szóló határozatot követő 
három hónapon belül történik.

követően. Az egyes monitoring bizottságok 
felállítása az operatív programok 
elfogadásáról szóló határozatot követő 
három hónapon belül történik.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy egyes szövetségi vagy területileg szerveződő 
tagállamokban a halászati politika kidolgozása nem kizárólag (pl. az Egyesült Királyságban) 
vagy egyáltalán nem (pl. Belgiumban) a központi kormányzat kompetenciájába tartozik.
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