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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 
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 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország 

lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös 

hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló 

tervezetről 

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10711/2016), 

– tekintettel az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és 

Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való 

kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás tervezetére (11692/2014), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) 

bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. 

alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8 0332/2016), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik 

albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,  

– tekintettel az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és 

Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való 

kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra 

irányuló tervezetre vonatkozó .....-i nem jogalkotási állásfoglalására, 

– tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A8-0321/2016), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Norvég Királyság kormányának és 

parlamentjének. 
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RÖVID INDOKOLÁS 

A Dánia, Norvégia és Svédország közötti, a Skagerrak és a Kattegat halászterületeihez való 

kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás 1967. augusztus 7-én lépett hatályba. E 

megállapodás, amely az Európai Unió és Norvégia között 1980-ban létrejött kétoldalú 

halászati megállapodás kiegészítése, lehetővé tette a három részes állam számára, hogy a saját 

alapvonalaikon kívül, de legfeljebb 4 tengeri mérföld távolságban halásszanak a Skagerrak és 

a Kattegat vízterületén. A megállapodás ezenkívül azt is előírta, hogy ilyen halászat folytatása 

céljából a kérdéses terület nyílt tengernek tekintendő. A megállapodás tehát – lobogó szerinti 

államokként és parti államokként egyaránt – szabályozta a részes államok közötti viszonyt.  

Az 1966. évi megállapodás a halászat tekintetében figyelembe vette a Skagerrak és a Kattegat 

földrajzi sajátosságait, és elismerte, hogy e kis tengeri területen a halászati jogok történelmi 

hagyomány szerint e három érintett ország halászait illetik meg. Ebből kifolyólag az 1966. évi 

megállapodás csupán három cikkből állt: közülük az első meghatározta az érintett területet, a 

második pedig megállapította a hozzáférési jogokat, valamint kimondta, hogy kívánatos 

összehangolni a technikai előírásokat.  

Miután Dánia 1973-ban, Svédország pedig 1995-ben csatlakozott az EU-hoz, e két tagállam 

vonatkozásában a Bizottság vált felelőssé a szóban forgó megállapodás kezeléséért. A 

megállapodásból fakadó szabályok tekintetében az 1980. évi kétoldalú halászati megállapodás 

keretében tartott konzultációkkal párhuzamosan került sor egyeztetésre.  

Az 1966-os megállapodás egy kezdeti harmincöt éves időszakra maradt hatályban 2002-ig, és 

ekkortól két egymást követő ötéves időszakra, azaz 2012-ig meghosszabbították.  

Figyelemmel a nemzetközi halászati jog legutóbbi fejleményeire, különös tekintettel az ENSZ 

1982. évi Tengerjogi Egyezményére és az ENSZ halállományokról szóló 1995. évi 

megállapodására, Norvégia úgy ítélte meg, hogy a meglévő megállapodás nem felel meg a 

Tengerjogi Egyezmény hatályos rendelkezéseinek. Norvégia különösen az ellenőrzéssel 

összefüggő rendelkezéseket tartotta aggályosnak. Ezenkívül úgy ítélte meg, hogy a 

megállapodás nincs összhangban a parti államok joghatósága tekintetében az ENSZ 

Tengerjogi Egyezményében előírt elvekkel, továbbá a korszerű állományvédelmi és 

gazdálkodási elveknek sem felel meg. 

Norvégia külügyminisztériuma 2009. július 29-én tájékoztatta a megállapodás letéteményes 

kormányát képviselő dán hatóságokat, hogy a megállapodás 3. cikkének (3) bekezdése 

szerinti hivatalos felmondás útján meg kívánja szüntetni a megállapodást. Következésképpen 

az 1966. évi megállapodás 2012. augusztus 7-én hatályát vesztette.  

Norvégia később hivatalos tárgyalásokat kezdett az Európai Uniót képviselő Bizottsággal egy 

új megállapodás kidolgozása érdekében, amely a felek számára kölcsönös hozzáférést biztosít 

a Skagerrak és a Kattegat halászterületeihez. Ezt az új megállapodást 2013. október 24-én 

parafálták és 2015. január 15-én írták alá. A megállapodás összhangban van az ENSZ 

Tengerjogi Egyezményével és más megállapodások kapcsolódó rendelkezéseivel.  

Az új megállapodás lehetővé teszi, hogy Dánia, Norvégia és Svédország hajói a saját 

országuk alapvonalain kívül, de azoktól legfeljebb 4 tengeri mérföld távolságig kizárólagos 

hozzáféréssel rendelkezzenek egymás felségvizeihez. A megállapodás biztosítja, hogy a két 
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tagállam és Norvégia a Skagerrak és a Kattegat területén kölcsönösen és folyamatosan 

hozzáférjen a többi részes fél vizeihez, egyúttal pedig megfelelő állományvédelmi és 

gazdálkodási intézkedésekkel szabályozza a szóban forgó területen folytatott halászatot. 

Ezenfelül – amint az az Északi-tengeren folytatott halászat vonatkozásában már így van – a 

megállapodás a parti állami joghatósági elvekkel összhangban teszi lehetővé az ellenőrzést. 

Az előadó álláspontja 

 

A hagyományoknak megfelelően a halászok nem bizonyos vizeken halásznak: bizonyos 

állományokat vagy bizonyos fajokat halásznak, olyan vizekben, ahol azok megtalálhatók, 

követve a vándorló halfajok mozgását. Ez a hagyomány egészen az államok létrehozásáig és a 

felségvizek elismeréséig nyúlik vissza, és ezt követte – jóval később – a kizárólagos 

gazdasági övezetek elismerése.  

A Kattegat és Skagerrak tipikus példa erre. A svéd, a dán és a norvég halászok a szóban forgó 

vizeken a középkor óta közösen halásznak ugyanazon halállományokra. Az, hogy e három 

ország közül kettő az EU tagállamává vált, nem változtatott azon a hagyományon, hogy 

mindhárom ország halászait történelmi jogok illetik meg a Skagerrak és a Kattegat vizein 

folytatott halászás tekintetében. E történelmi gyökerű halászati jogok tiszteletben tartása 

rendkívül fontos.  

Az EU közös halászati politikája gazdálkodási rendszert biztosít a hatálya alá tartozó 

vizekben élő halállományok tekintetében, és ennek keretében támogatja a halászok történelmi 

jogait is. A megállapodás támogatja a történelmi halászati jogok érvényre juttatását a szóban 

forgó térségben, és egyúttal hasznosnak bizonyul majd a megreformált közös halászati 

politikának a Kattegat és a Skagerrak térségében történő végrehajtása szempontjából is.  

Az előadó azt javasolja, hogy az Európai Parlament adja egyetértését a megállapodáshoz. 
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ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 
AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Az elfogadás dátuma 9.11.2016    
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Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, 

Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter 

van Dalen, Jarosław Wałęsa 
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