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NEMZETKÖZI HALÁSZATI KAPCSOLATOK

A fenntartható halászat jogi, környezeti, gazdasági és társadalmi irányítási keretének
előmozdítása, a világ kulcsfontosságú halászati területeihez való hozzáférés, illetve a
jogellenes halászat elleni küzdelmet célzó nyomonkövetési, ellenőrző és felügyeleti
rendszerek elősegítése érdekében az Európai Unió több mint 20 nemzetközi halászati
megállapodást kötött. Az Unió kétoldalú megállapodásokat (például fenntartható halászati
partnerségi megállapodásokat) vagy többoldalú megállapodásokat (így regionális halászati
gazdálkodási szervezetekkel kötött megállapodásokat és nemzetközi egyezményeket) köt.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 38–43. cikke. A Lisszaboni Szerződés
előírja, hogy a nemzetközi halászati megállapodásokat a Tanács ratifikálja a Parlament
hozzájárulásának beszerzését követően (az EUMSZ 218. cikk (6) bekezdésének a) pontja).

CÉLKITŰZÉSEK

— Az Európai Unió számára a világ fő halászati övezeteihez történő, megfelelő hozzáférés
biztosítása.

— A kétoldalú és a regionális együttműködés előmozdítása.

— A halellátás biztosítása az európai piacok számára és a foglalkoztatás biztosítása.

— A világ halászati területeinek fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulás.

— A kártékony halászati gyakorlatok elleni küzdelem.

— A tudományos kutatás és az adatgyűjtés hatékonyságának javítása.

— A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem.

— A regionális halászati gazdálkodási szervezetek hatáskörébe tartozó ellenőrzések és
vizsgálatok szigorítása.

EREDMÉNYEK

A. Szerep és jelentőség
1. Létjogosultság
Miután az 1970-es évek közepén számos nem EU-tagállam hozott létre 200 tengeri mérföldes
kizárólagos gazdasági övezetet, két- és többoldalú halászati megállapodásokat kellett kötni.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete később – azzal a céllal, hogy az az óceánok alkotmánya
legyen –, 1982-ben elfogadta a tengerjogi egyezményt (UNCLOS), amely elismeri a parti
államok jogát a szomszédos vizekben kihalászott halak mennyiségének szabályozására. Bár
a kizárólagos gazdasági övezetek a tengeri területek mindössze 35%-át fedik le, ezekben a
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vizekben található a világ halállományának 90%-a. Nemcsak a kizárólagos gazdasági övezetek,
de a nyílt tengerek is az UNCLOS hatálya alá tartoznak. Arra ösztönzi az államokat, hogy
regionális halászati gazdálkodási szervezetek létrehozásával működjenek együtt egymással a
nyílt tengerek élő erőforrásainak védelmében és kezelésében. Ez azt eredményezte, hogy a
távolsági halászflottákkal (DWFF) rendelkező tagállamoknak nemzetközi megállapodásokat és/
vagy más egyezségeket kellett kötniük ahhoz, hogy hozzáférhessenek a halászati erőforrásokhoz
akár a harmadik országok kizárólagos halászati övezeteiben, akár a valamely regionális halászati
gazdálkodási szervezet hatáskörébe tartozó nyílt tengereken.
2. Pénzügyi befektetés és előnyök az európai flotta számára
A nemzetközi halászati megállapodásokra szánt költségvetési összeg az 1981. évi 5 millió
euróról 1997-re csaknem 300 millióra nőtt (ez a teljes közösségi költségvetés 0,31%-a, a
halászati ágazatra elkülönített forrásoknak pedig közel 30%-a). Az elmúlt években a halászati
megállapodások vonatkozásában szétosztott összeg körülbelül 150 millió euró volt. A 2013. évi
költségvetés 144,23 millió euró volt. A nemzetközi megállapodások mintegy 30 000 ember
számára biztosítanak közvetlen foglalkoztatást, és jelentős gazdasági tevékenységet generálnak
a halászattól erősen függő ágazatokban és régiókban. A pénzügyi ellentételezés és a hozzáférési
jogok tekintetében jelenleg a legfontosabb a Mauritániával kötendő, évi 70 millió eurós
megállapodás, amely mintegy 175 európai hajónak biztosít hozzáférést.
3. Földrajzi eloszlás
2011-ben 24 halászati megállapodás volt hatályban Afrika part menti államaival (14), a csendes-
óceáni (6) és a következő északi országokkal: Norvégia, Izland, Feröer szigetek és Grönland.
Jelenleg 2015-ben 21 megállapodás van hatályban. Ami a nyílt tengeri halászatot illeti, az
európai flotta az Atlanti-óceánon, a Földközi-tengeren, az Indiai-óceánon, a Csendes-óceánon
és az Antarktisz közelében tevékenykedik – az e területeken működő regionális halászati
gazdálkodási szervezetekkel kötött megállapodások révén.
B. A halászati megállapodások fajtái
1. Kétoldalú halászati megállapodások
a. Halászati partnerségi megállapodások
A halászati partnerségi megállapodások a közös halászai politika (KHP) 2002-es reformjának
és a fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi csúcsnak az eredményei. E megállapodások,
amelyeket a harmadik országokkal megkötött halászati partnerségi megállapodások
integrált keretrendszeréről szóló bizottsági közleményre vonatkozó 11485/1/2004 tanácsi
következtetésekben fogadtak el, olyan mechanizmust biztosítanak az Unió számára,
amely lehetővé teszi pénzügyi és technikai támogatás nyújtását különösen a fejlődő déli
partnerországok számára, halászati jogokért cserébe. A megállapodások kölcsönös előnyökkel
járnak. A cél az, hogy a fenntartható és felelős halászat kialakítása, valamint a halászati termékek
értékének növelése érdekében partnerséget hozzanak létre egy harmadik országgal. A halászati
partnerségi megállapodások célja továbbá az egyéb – például a fejlesztési együttműködési,
környezetvédelmi, kereskedelmi és egészségügyi – szakpolitikákkal való összhang biztosítása.
Valamennyi halászati partnerségi megállapodás egy halászati megállapodásból és egy (például
a megállapodás feltételeit meghatározó) jegyzőkönyvből áll. E megállapodások alapján
az európai flotta hozzáférési jogot kap a legtöbb afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni
(AKCS) ország, valamint Grönland kizárólagos halászati övezeteiben többletként megmaradó
halállományhoz. A pénzügyi feltételek alapjául az Unió által fizetett átalányösszeg és a
hajótulajdonosoktól származó díjak szolgálnak. Az Unió pénzügyi hozzájárulását a két
félnek a fenntartható halászati politikába való beruházáshoz fűződő érdeke, és nem csupán
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a hozzáférési jogokért való fizetség indokolja. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
hatályos előírásai szerint e megállapodások nem minősülnek támogatásnak. E hozzájárulások
jellemzően az igazgatási költségekhez, a halállományok tudományos értékeléséhez, a
halászati irányításhoz, a halászati tevékenységek ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez
kapcsolódó költségeket, valamint a fenntartható halászati politika nyomon követéséhez
és értékeléséhez kapcsolódó kiadásokat fedezik. 2007 végén az EU által a Cotonoui
Megállapodás (és a WTO jóváhagyása) alapján az AKCS-országoknak nyújtott egyoldalú
kereskedelmi kedvezmények lejártak. 2008. január 1-jén az elsősorban a kereskedelmi
szempontokra (például a származási szabályokra, a piacra jutásra és az egészségügyi és
növény-egészségügyi normákra) összpontosító, gazdasági partnerségi megállapodás elnevezésű
új rendszert vezettek be. A halászati partnerségi megállapodások különösen a tonhalhalászat
(a Zöld-foki-szigetek, a Comore-szigetek, Elefántcsontpart, Gabon, Kiribati, Madagaszkár,
Mauritius, Mozambik, São Tomé és Príncipe, a Seychelle-szigetek és a Salamon-szigetek)
számára fontos. A vegyes halászatra vonatkozó egyéb megállapodások vannak hatályban
Grönlanddal, Marokkóval és Mauritániával. A jegyzőkönyvek időtartama országonként 2 és
6 év között változik. A más országokkal kötött megállapodások hatályban maradnak annak
ellenére, hogy a jegyzőkönyvet különböző okokból felfüggesztették, illetve jegyzőkönyvvel
nem is rendelkeznek (Egyenlítői Guinea, Bissau-Guinea, Gambia, Mikronézia és Szenegál).
A felülvizsgált közös halászati politika bevezette a harmadik országokkal kötött fenntartható
halászati partnerségi megállapodásokat. E megállapodások szabályozott környezetben, az
uniós flotta érdekeivel arányos módon hozzáférést biztosítanak az erőforrásokhoz, és cserébe
pénzügyi hozzájárulást és technikai támogatást nyújt, amely a hatékony adatgyűjtést, a nyomon
követést, az ellenőrzést és a felügyeletet hivatott elősegíteni.
Az Unió jelenleg 13 hatályos halászati partnerségi megállapodással és jegyzőkönyvekkel
rendelkezik az Atlanti-óceán keleti partjai mentén (Zöld-foki-szigetek, Elefántcsontpart,
Gabon, Bissau-Guinea, Libéria, Mauritánia, Marokkó, São Tomé és Príncipe, valamint
Szenegál), illetve az Indiai-óceán délkeleti partjai mentén (Comore-szigetek, Mauritius,
Madagaszkár, Seychelle-szigetek) fekvő partnerországokkal. Alapvetően kétféle halászati
partnerségi megállapodás létezik: kilenc kizárólag a nagyobb, nyíltvízi fajokra vonatkozik,
négy pedig vegyes (nem nyíltvízi és nyíltvízi fajokra, többek között a tonhalra is kiterjedő)
megállapodásnak tekinthető.
b. Kölcsönös megállapodások
Ezek a megállapodások a halászati lehetőségek cseréjét jelentik az uniós flották és a harmadik
országok flottái között, és azt eredményezik, hogy számos közös állományt együttesen kezelnek.
Az egyenlő csere biztosítását szolgáló referenciaérték a tőkehal-egyenérték (egy tonna tőkehal
x tonna másik halfajtának felel meg). E megállapodások elsősorban a fő „ipari” (elsősorban
halliszt előállítására használt) halfajokat érintik, amelyek a kirakodások több mint 70%-át
tették ki; és érték tekintetében a legfontosabb hal a tőkehal. Dánia az általa kifogott 82%-os
aránnyal az első helyen áll a termelő országok között. Németország, az Egyesült Királyság
és Svédország együttesen a mennyiség 15%-át teszi ki. Ilyen típusú megállapodások vannak
érvényben Norvégiával (amely az EU-nak biztosított kvóta több mint 70%-át teszi ki), a Feröer
szigetekkel és Izlanddal.
Az Uniónak jelenleg hatályos halászati partnerségi megállapodása van Grönlanddal, amely a
partnerségi megállapodáson alapuló kvóták éves kiegyensúlyozott megosztása révén az Unió
norvégiai és Feröer szigeteki vizeken folytatott halászatának csaknem 40%-át teszi lehetővé.
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2. Többoldalú megállapodások
a. Megállapodások regionális halászati gazdálkodási szervezetekkel
E megállapodások célja a regionális együttműködés megerősítése a nyílt tengeri halászati
erőforrások és a vándorló halállományok megőrzésének és fenntartható kiaknázásának
biztosítása érdekében. Meghatározó céljuk a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan
halászat megakadályozása is. A regionális halászati gazdálkodási szervezeteknek sok fajtája
létezik: némelyiküket az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) égisze alatt,
másokat függetlenül hoztak létre; egyesek egy meghatározott övezeten belül gazdálkodnak a
biológiai erőforrásokkal, míg mások egy állományra vagy állománycsoportra összpontosítanak.
Egyesek hatásköre kizárólag a nyílt tengerekre vagy a kizárólagos gazdasági övezetekre terjed
ki, mások mindkét területre kiterjednek. Amikor a Bizottság tárgyalásokat kezd a regionális
halászati gazdálkodási szervezetekkel, fellépése kettős célkitűzést követ: a szervezethez
való csatlakozás (szerződő félként vagy megfigyelőként) és a szervezetek által elfogadott
állománymegőrzési és -kezelési intézkedéseket az uniós jogba átültető rendelkezések. A
regionális halászati gazdálkodási szervezetek általában a tudományos kutatással, az eredmények
közzétételével és a halállománnyal való gazdálkodással kapcsolatos ajánlásokkal foglalkozó
bizottságokat hoznak létre. Ezek az ajánlások megmaradhatnak ajánlásoknak vagy kötelező
erejűvé is válhatnak, amennyiben bizonyos időn belül nem élnek kifogással ellenük. Általában
a következő eljárásokat alkalmazzák:
— globális vagy nemzeti kvótákkal korlátozzák a fogásokat;

— tiltott övezeteket vagy időszakokat jelölnek ki;

— tiltják, illetve szabályozzák a halászfelszereléseket.

A regionális halászati gazdálkodási szervezetek aktív szerepet vállalnak a halászati
tevékenységek ellenőrzésére és nyomon követésére irányuló intézkedések megállapításában; jó
példa erre a közös vizsgálati rendszerek elfogadása az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságban
(NEAFC), az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetben (NAFO) és az Antarktisz tengeri
élővilágának védelmére létrehozott bizottságban (CCAMLR), amely egy megőrzéssel
foglalkozó szervezet. Az EU tagja a következő nemzetközi szervezeteknek: NAFO, NEAFC,
NASCO (Észak-atlanti Lazacvédelmi Szervezet), ICCAT (az Atlanti Tonhal Védelmére
Létrehozott Nemzetközi Bizottság), CECAF (Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság),
WECAFC (Nyugat-közép-atlanti Halászati Bizottság), SEAFO (Délkelet-atlanti Halászati
Szervezet), IOTC (Indiai-óceáni Tonhalbizottság), IATTC (Amerikaközi Trópusitonhal-
bizottság), SIOFA (az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodás), GFCM
(Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság), WCPFC (a Csendes-óceán nyugati és
középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelmével és kezelésével
foglalkozó bizottság) és CCAMLR (az Antarktisz tengeri élővilágának védelmére létrehozott
bizottság). Az egyes tagállamok által kötött egyezményekben az EU-nak csupán megfigyelői
státusza van. 2013-ban a regionális halászati gazdálkodási szervezetekre fordított költségvetési
összeg 9,5 millió euró volt.
A FAO-hoz kapcsolódó két regionális halászati szervezet – a WECAFC és a CECAF – csak
tanácsadó szervezet, a halászat irányítása terén nem rendelkeznek hatáskörrel.
b. Nemzetközi egyezmények
Az egyezmények és egyéb megállapodások célja a tengerek és óceánok jogrendjének
megteremtése és a tengerek és óceánok békés célú felhasználásának, erőforrásaik méltányos és
hatékony kiaknázásának, élő erőforrásaik megőrzésének, és a tengeri környezet védelmének és
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megőrzésének előmozdítása. Az EU tagja az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének
(UNCLOS) és hozzájárult az ENSZ Közgyűlés határozatainak megfelelő fenntartható
halászat további érvényre juttatására irányuló egyéb jogi eszközök kidolgozásához, például a
következőkhöz:
— a nemzetközi védelmi és gazdálkodási intézkedések nyílt tengeri halászhajók általi

betartásának előmozdításáról szóló FAO-megállapodás (1993);

— a FAO felelősségteljes halgazdálkodásra vonatkozó magatartási kódexe (1995);

— a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományokról, valamint a hosszú távon
vándorló halállományokról szóló New York-i FAO-megállapodás;

— a kikötő szerinti államoknak a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat
megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló intézkedéseiről szóló FAO-
megállapodás (2009).

2013-ban az ENSZ Tengerjogi Egyezménye által létrehozott szervekre fordított költségvetési
összeg 200 000 euró volt.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament (EP) hozzájárulása szükséges a nemzetközi halászati megállapodások
elfogadásához. Emellett az EP-t haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell a
megállapodások előzetes alkalmazására vagy felfüggesztésére vonatkozó valamennyi
határozatról. Az Európai Parlament több ízben is hangsúlyozta az Unió halellátását
szolgáló nemzetközi halászati megállapodások fontosságát a halászattól és az ágazatban
való foglalkoztatottságtól leginkább függő európai uniós régiók számára. Ezen túlmenően
elkötelezte magát a megállapodások és az EU más külső politikái (a környezeti és a fejlesztési
együttműködési politika) egységessége mellett. Kijelentette, hogy támogatni fogja az olcsó
lobogó alatt történő hajózás gyakorlatának felszámolását, és elítélte az EU hatóságainak
ellenőrzési körén kívül kötött magánmegállapodások egyre terjedő gyakorlatát.
A Parlament 2017. március 16-án állásfoglalást fogadott el az Európai Unió Északi-sarkvidékre
vonatkozó integrált politikájáról[1], amelyben támogatta az északi-sarkvidéki természetvédelmi
területek hálózatának kialakítását és az Északi-sark körüli, a part menti államok gazdasági
övezetein kívüli nemzetközi tengeri terület védelmét.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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