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NEMZETKÖZI HALÁSZATI KAPCSOLATOK

Az Európai Unió (EU) kulcsfontosságú szerepet játszik a nemzetközi halászati
együttműködésben. Az Unió közös halászati politikájának (KHP) külső dimenziója
annak a körülménynek a fenntartására törekszik, hogy az uniós jogi keret nemzetközi
vizeken halászó uniós hajókra is kiterjed. Az EU a közös halászati politika
célkitűzései és a jó kormányzás elvei alapján számos többoldalú megállapodás
és regionális halászati gazdálkodási szervezet, valamint 30 kétoldalú halászati
megállapodás részes fele.

JOGALAP

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

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

Az 1970-es évek közepén kizárólagos gazdasági övezetek jöttek létre, ezért
szükségessé vált két- és többoldalú halászati megállapodások megkötése. 1982-
ben elfogadták az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményét (UNCLOS), amely
1994-ben lépett hatályba. Ez az egyezmény az „óceánok alkotmánya”, amely elismeri
a parti államok jogát a szomszédos vizekben kihalászott halak mennyiségének
szabályozására. A kizárólagos gazdasági övezetek a tengerek összterületének
mindössze 35%-át teszik ki, ám e vizekben él a világ halállományának 90%-a.
Az UNCLOS rendelkezései nemcsak a kizárólagos gazdasági övezetekre, hanem
a nyílt tengerekre is érvényesek. Az egyezmény regionális halászati gazdálkodási
szervezetek létrehozására és ezek keretében folytatott együttműködésre ösztönzi
a részes államokat a nyílt tengerekben élő erőforrások megóvása és kezelése
érdekében. Ennek következményeképpen 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. A halászat
külső dimenziója azonban csak 2013-ban, a közös halászati politikáról szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
elfogadásával került be az uniós halászati politika pillérei közé. A közös halászati
politika 2013-as reformja gyökeres változást hozott, elsőbbséget adva a fenntartható
és felelős halászat elveinek a korábbi célkitűzésekkel szemben, amelyek elsősorban
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az uniós halászflották nemzetközi vizeken való jelenlétét és a piaci ellátás
folyamatosságát kívánták biztosítani. Az EU a nemzetközi halászati irányítás egyik
kulcsszereplőjévé vált, hiszen a tengeri eredetű élelmiszerek legnagyobb piacát jelenti,
fogyasztásának felét behozatalból fedezi, halászflottájának több, mint az egyötöde az
uniós felségvizeken kívül halászik, és halászati teljesítménye jelentős.

CÉLKITŰZÉSEK

A KHP külső dimenziója jogi keretet hoz létre az uniós vizeken kívül halászó európai
halászhajók tevékenységére vonatkozóan. A KHP külső dimenziójának célkitűzései,
amelyek egyúttal az EU nemzetközi kapcsolatait is meghatározzák a halászat terén,
a következők:
— aktívan támogatja a tudományos ismeretek és vélemények bővítését, illetve

hozzájárul ezek fejlesztéséhez;

— koherensebbé teszi az uniós szakpolitikai kezdeményezéseket, különös figyelmet
fordítva a környezetvédelmi, kereskedelmi és fejlesztési tevékenységekre,
valamint még nagyobb összhangot alakít ki a fejlesztési együttműködés
és a tudományos, műszaki és gazdasági együttműködés keretében hozott
intézkedések között;

— hozzájárul a gazdaságilag életképes, fenntartható halászati tevékenységekhez,
és előmozdítja az Unión belüli foglalkoztatást;

— „biztosítja, hogy az uniós vizeken kívül folytatott uniós halászati tevékenységek
a közös halászati politika területén alkalmazandó uniós jogban foglalt
elvekkel és előírásokkal azonos elveken és előírásokon alapuljanak, egyenlő
versenyfeltételeket előmozdítva az uniós piaci szereplők számára a harmadik
országbeli piaci szereplőkkel szemben”;

— minden nemzetközi vonatkozásban ösztönzi és támogatja a jogellenes, nem
bejelentett és szabályozatlan halászat felszámolásához szükséges fellépést;

— előmozdítja a regionális halászati gazdálkodási szervezetek megfelelési
bizottságainak létrehozását és megerősítését, a független időszakos
teljesítményértékeléseket és a megfelelő jogorvoslatokat, az átlátható és
megkülönböztetésmentes módon alkalmazandó, hatékony és visszatartó erejű
szankciókat is beleértve.

EREDMÉNYEK

A. Kétoldalú halászati megállapodások
1. Fenntartható halászati partnerségi megállapodások
A fenntartható halászati partnerségi megállapodások (SEPA) az EU és számos
nem-uniós ország között kötött nemzetközi megállapodások, amelyek célja, hogy
hozzáférést biztosítsanak az érintett ország kizárólagos gazdasági övezetéhez, a
kifogható mennyiség feletti többletállományok fenntartható halászatát téve lehetővé,
jogilag szabályozott keretek között. Az ilyen többletállományokat a rendelkezésre álló
legjobb tudományos szakvélemények alapján, az érdemleges információk cseréje
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mellett és átlátható módon kell meghatározni, ekként biztosítva a tengeri biológiai
erőforrások fenntartható kiaknázását (3.3.2.). A megállapodásoknak kölcsönösségi
alapon egyaránt előnyösnek kell lenniük az EU és az érintett harmadik ország
számára. Ezért az EU a halászati jogokért cserébe pénzügyi hozzájárulásokat, többek
között hozzáférési jogokért járó kifizetéseket és ágazati támogatást biztosít SEPA-
partnerei számára. Az e megállapodások keretében rendelkezésre bocsátott pénzügyi
ellentételezés rendeltetése, hogy hozzájáruljon a nem-uniós partnerország magas
színvonalú irányítási keretének kialakításához. Különösen fontos cél a hatékony
adatgyűjtési, nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedések biztosítása.
Végül, de nem utolsósorban, az uniós segítségnyújtás célja a partnerországok
tudományos és kutatási intézményeinek fejlesztése és támogatása, hozzájárulva
a nyomon követés, az ellenőrzés és a felügyelet biztosítására irányuló képesség-
fejlesztési kezdeményezésekhez és a fenntarthatóbb halászati politikáknak a részes
államok részéről történő kidolgozásához.
Minden fenntartható halászati partnerségi megállapodás két részből áll: a jogi keretet
létrehozó halászati megállapodásból és a megállapodás feltételeit meghatározó
jegyzőkönyvből. Az utóbbi időben már valamennyi megállapodás a demokratikus
alapelvek és az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó, a megállapodás
alapvető részét képező záradékkal is kiegészül. A fenntartható halászati partnerségi
megállapodásoknak két típusa van: a „tonhalhalászati megállapodások” a nagy
távolságra vándorló fajok, például a tonhalak és a kapcsolódó fajok állományainak
halászatát teszik lehetővé, a „vegyes megállapodások” pedig halállományok
széles köréhez biztosítanak hozzáférést. Jelenleg tizenkét fenntartható halászati
partnerségi megállapodás van hatályban: nyolc „tonhalhalászati megállapodás” (a
Zöld-foki-szigetekkel, Elefántcsontparttal, Gambiával, Libériával, São Tomé és
Príncipe-vel, a Cook-szigetekkel, Mauritius-szal és Szenegállal) és négy „vegyes
megállapodás” (Grönlanddal, Bissau-Guineával, Marokkóval és Mauritániával).
További hét SEPA úgynevezett „alvó megállapodás”: valamennyi „tonhalhalászati
megállapodás” (Egyenlítői Guineával, Gabonnal, Kiribatival, Madagaszkárral,
Mikronéziával, Mozambikkal, Szenegállal és a Seychelle-szigetekkel), ezek az
országok elfogadtak ugyan fenntartható halászati partnerségi megállapodást, de
jegyzőkönyv nincsen hatályban. Uniós hajók tehát ezen országok felségvizein nem
halászhatnak.
2. Kölcsönös megállapodások
A kölcsönös megállapodások „északi megállapodások” néven is ismeretesek. E
megállapodások az Északi-tengerhez és az Atlanti-óceán északkeleti részéhez
kapcsolódnak, és 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; érték tekintetében a legfontosabb hal
a tőkehal. A fogások 82%-át végző Dánia az első helyen áll a termelő országok között.
A Norvégiával kötött megállapodás az Unió kvótájának több mint 70%-ára terjed ki. Az
Izlanddal kötött megállapodás jelenleg „alvó megállapodás”.
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2021. január 8-án az EU és Grönland lezárta a tárgyalásokat a fenntartható
halászati partnerségi megállapodás és annak jegyzőkönyve tekintetében, amelyek
erősíteni fogják a szerződő felek együttműködését a halászati ágazatban. Az Atlanti-
óceán északi térségében ez az egyetlen vegyes fenntartható halászati partnerségi
megállapodás, pénzügyi szempontból pedig az EU számára a harmadik legjelentősebb
megállapodás.
3. Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési
megállapodás tervezete
Az Egyesült Királyság és az EU megegyeztek abban, hogy 2021. január 1-
jétől kereskedelmi és együttműködési megállapodást kötnek. E kereskedelmi és
együttműködési megállapodás a halászatra is kiterjed (Ötödik tárgykör: Halászat).
Mindkét fél partmenti állami jogokat gyakorol a saját vizeiben élő tengeri erőforrások
feltárása, kiaknázása, megőrzése és kezelése tekintetében. A szerződő felek a
kereskedelmi és együttműködési megállapodás részeként megállapodtak abban, hogy
a 2026. június 30-ig tartó átmeneti időszak alatt a másik fél hajói számára a saját
kizárólagos gazdasági övezeteikben (12–200 tengeri mérföld) teljes körű hozzáférést
biztosítanak vizeikhez meghatározott, teljes kifogható mennyiségek lehalászása és
kvótán kívüli állományok halászata céljából.
4. Költségvetés-elosztás
A halászati megállapodásokra szánt költségvetés összege az 1981. évi 5 millió euróról
1997-re csaknem 300 millióra (a halászati ágazatra elkülönített források közel 30%-
ára) nőtt. 2020-ban a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokra 142,6 millió
eurót fordítottak, ami a közös halászati politika költségvetésének 12%-át jelenti. A
pénzügyi ellentételezés és a hozzáférési jogok tekintetében jelenleg a legjelentősebb
a Mauritániával kötött, 61,63 millió eurós költségvetéssel ellátott megállapodás, amely
mintegy 98 európai hajónak biztosít hozzáférést.
B. Regionális halászati gazdálkodási szervezetek
A regionális halászati gazdálkodási szervezetek a nyílt tengeri térségekben
halászati érdekeltségekkel rendelkező országok alkotta nemzetközi szervezetek. Az
EU aktív szereplő számos regionális halászati gazdálkodási szervezetben, ahol
állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések mellett száll síkra, és pénzügyi
támogatást nyújt kutatási és egyéb támogató intézkedésekhez. E megállapodások
célja a regionális együttműködés megerősítése a nyílt tengeri halászati erőforrások és
a vándorló halállományok megőrzésének és fenntartható kiaknázásának biztosítása
érdekében. Fontos céljuk a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat
megakadályozása is (3.3.3.). A regionális halászati gazdálkodási szervezetek
különböző formákat öltenek: 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. Vannak, amelyek csak a
nyílt tengerekre alkalmazandók, mások a kizárólagos gazdasági övezetekre, és megint
mások mindkettőre. Amikor a Bizottság tárgyalásokat kezd a regionális halászati
gazdálkodási szervezetekkel, fellépése kettős célkitűzést követ: a szervezethez való
csatlakozás vagy szerződő félként, vagy megfigyelői státuszban, és a szervezetek
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által elfogadott állománymegőrzési és -kezelési intézkedéseket az uniós jogba átültető
rendelkezések.
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 jelenleg
aktív szerepet játszik a tonhallal foglalkozó regionális 6 halászati gazdálkodási
szervezetben és a tonhaltól eltérő fajokkal foglalkozó 11 regionális halászati
gazdálkodási szervezetben. Részt vesz továbbá két, kizárólag tanácsadó testületként
működő és a halászati gazdálkodás terén hatáskörrel nem rendelkező regionális
halászati gazdálkodási szervezetben – ezek a WECAFC (Western Central Atlantic
Fishery Commission, Nyugat-közép-atlanti Halászati Bizottság) és a CECAF (Fishery
Committee for the Eastern Central Atlantic, Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság).
C. Nemzetközi halászati irányítás
A nemzetközi egyezmények célja a tengerek és óceánok jogrendjének megteremtése,
valamint a tengerek és óceánok békés célú felhasználásának, erőforrásaik méltányos
és hatékony kiaknázásának, élő erőforrásaik megőrzésének, valamint a tengeri
környezet védelmének és megóvásának előmozdítása.
Az EU tagja és tagállamai az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének
(UNCLOS) részes felei, és együttműködtek a fenntartható halászat további érvényre
juttatására irányuló egyéb jogi eszközök kidolgozásában is. A halászat terén a
nemzetközi irányítás felé tett jelentős lépés volt a halállományokról szóló ENSZ-
megállapodás (UNFSA). Az UNFSA az UNCLOS keretében jött létre 1995-ben, és
2001-ben lépett hatályba. Az UNFSA célja a kizárólagos gazdasági övezeteken
túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok hosszú távú
megőrzése és fenntartható hasznosítása.
Az EU továbbá a FAO együttműködő partnere. A FAO égisze alatt került
elfogadásra 1993-ban a védelmi és gazdálkodási intézkedések betartására vonatkozó
megállapodás, és 1995-ben a felelősségteljes halászatra vonatkozó magatartási
kódex. A FAO a közelmúltban nemzetközi cselekvési terveket készített az óceánok
nemzetközi védelme terén tapasztalható hiányosságok, és különösen a jogellenes, be
nem jelentett és szabályozatlan halászat felszámolása céljából, valamint cselekvési
tervet dolgozott ki a horogsoros halászat során járulékosan kifogott tengeri madarakra,
illetve a cápák védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozóan.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A nemzetközi halászati megállapodások elfogadásához az Európai Parlament
hozzájárulása szükséges. 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 a
nemzetközi halászati megállapodások fontosságát egyrészt a halellátás, és másrészt a
halászattól és az ágazatban rendelkezésre álló munkalehetőségektől leginkább függő
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uniós régiók jövője szempontjából. Emellett felvetette, hogy a megállapodásoknak
következetes összhangban kell állnia az EU más külső politikáival (többek között a
környezetvédelmi és a fejlesztési együttműködési politikával). A Parlament kijelentette,
hogy támogatja az olcsó lobogó alatt történő hajózás gyakorlatának felszámolását, és
elítélte az EU hatóságainak ellenőrzési körén kívül kötött magánmegállapodások egyre
inkább terjedő gyakorlatát.
Az Európai Parlament 2016. április 12-én állásfoglalást fogadott el a közös
halászati politika külső dimenziójának – többek között a halászati megállapodások –
alkalmazására vonatkozó közös szabályokról[1]. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy
egyrészt biztosítani kell a halászat, a környezetvédelmi és kereskedelempolitika közötti
összhangot, és másrészt a fenntartható halászati partnerségi megállapodásoknak
garantálniuk kell a tengeri halászati termékek teljes nyomonkövethetőségét.
A Parlament 2017. március 16-án állásfoglalást fogadott el az Európai Unió
Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikájáról[2], 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.
2019. február 12-én a Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben egyetértését
adta a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan
halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő
megkötéséről szóló tanácsi határozathoz[3].
Az Európai Parlament és a Tanács 2019. március 25-én elfogadta az (EU) 2017/2403
rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra
vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az
uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló
(EU) 2019/498 rendeletet[4]. E rendelet az EU és az Egyesült Királyság közötti
tárgyalások során elfogadott rendkívüli intézkedések részét képezte. E rendelet
alapján 2019 végéig halászati engedélyek kerültek kibocsátásra. Az Európai Parlament
és a Tanács 2019. október 24-én elfogadta az (EU) 2017/2403 rendeletnek az
Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó
halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken
végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/1797
rendeletet[5]. E rendelet elfogadásával a halászati műveletekre vonatkozó valamennyi
intézkedés alkalmazási időszakát 2020. december 31-ig meghosszabbították.
A Parlament 2019. március 26-án jogalkotási állásfoglalást fogadott el a Földközi-
tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló megállapodás
hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról[6].

[1] HL C 58., 2018.2.15., 93. o.
[2]HL C 263., 2018.7.25., 136. o.
[3]HL C 449., 2020.12.23., 196. o.
[4]HL L 85. I, 2019.3.27., 25. o.
[5]HL L 279. I, 2019.10.31., 7. o.
[6]HL C 108., 2021.3.26., 238. o.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.058.01.0093.01.HUN&toc=OJ:C:2018:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0136.01.HUN&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AP0066&qid=1613325046177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589447630257&uri=CELEX%3A32019R0498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1589447387459&uri=CELEX%3A32019R1797#document1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52019AP0234&qid=1617261638526
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A Parlament 2020. február 12-én állásfoglalást fogadott el a Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királyságával folytatandó új partnerségre irányuló tárgyalásokra
javasolt megbízatásról[7]. Az állásfoglalás halászattal kapcsolatos kérdésekkel
foglalkozik, hangsúlyozva, hogy a vizekhez és a kikötőkhöz való szabad hozzáférés
kérdése elválaszthatatlan a szabadkereskedelem kérdésétől és az Egyesült Királyság
halászati termékeinek uniós piacra jutásától.

Kristiina Milt
03/2022

[7]Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0033.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_HU.html
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