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I. Bevezetés

 A Halászati Bizottság létrejötte

A Halászati Bizottság létrehozásáról 19994. július 21-én, a negyedik európai parlamenti 
ciklus (1994–1999) alakuló ülésén határoztak. Ezt megelőzően a közös halászati politikával 
(KHP) kapcsolatos kérdésekkel egy munkacsoport, majd a mezőgazdasági bizottságon belül 
egy halászati albizottság foglalkozott. 

Az 1994-es döntés mögött gyakorlati és politikai okok álltak. A halászati albizottság ugyanis 
ekkor már valódi bizottságként működött, ám tevékenységét nagyban hátráltatta, hogy 
szervezetszerűen egy másik bizottságtól függött. Másfelől növekedett az arra irányuló
politikai nyomás, hogy a halászati ágazat megkapja a neki kijáró helyet a Parlament szervezeti 
felépítésén belül, tekintettel e közösségi politika sajátosságaira és az Unió egymást követő 
bővítései során elnyert jelentőségére.

 A KHP jelentősége, tartalma és céljai

Bár a halászati ágazat általában csak kismértékben járul hozzá a tagállamok GDP-jéhez, 
jelentősége mégis nagy, mivel munkahelyeket biztosít olyan régiókban, amelyekben igen 
gyakran nem sok más lehetőség adódik. Ezenkívül az ágazat látja el halászati termékekkel az 
Unió piacát, amely az egyik legjelentősebb a világban. Az Európai Unió az egyik 
legjelentősebb világhatalom a halászati és a vízgazdasági ágazatot tekintve.

A KHP jelenlegi keretrendelete (2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet) „az 
élő vízi erőforrások és az akvakultúra megőrzésére, kezelésére és kiaknázására, valamint a 
halászatból és az akvakultúrából származó termékek feldolgozására és forgalomba hozatalára” 
vonatkozik, amennyiben ezeket a tevékenységeket a tagállamok területén vagy közösségi 
vizeken, vagy Közösség halászhajóival folytatják, vagy pedig ezeket – a lobogó szerinti
ország elsődleges felelősségének sérelme nélkül – a tagállamok állampolgárai végzik. A KHP 
feladata, hogy koherens intézkedéseket hozzon az élő vízi erőforrások megőrzésével, 
kezelésével és kiaknázásával kapcsolatban, korlátozza a halászat környezetre tett hatásait, a 
vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés feltételeit, irányítsa a flottával kapcsolatos 
strukturális politikát és a kapacitások kezelését, ellenőrizze a végrehajtást, az akvakultúrát, a 
piacok közös szervezését és a nemzetközi kapcsolatokat. A közös halászati politikának 
garantálnia kell az „élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázását, amely mind gazdasági és 
környezeti, mind szociális szempontból megteremti a fenntarthatóság szükséges feltételeit”.

Az ágazatra vonatkozóan 1970-ben elfogadott első intézkedésektől és a KHP 1983-as 
létrejöttétől kezdve jelentős fejlődés következett be e közösségi politika valamennyi 
alterületén. A KHP-nak a 2002-ben végrehajtott mélyreható reform ellenére – létrejötte után 
27 évvel – nagy kihívásokkal kell szembenéznie, mivel ki kell küszöbölnie önnön 
gyengeségeit, és kezelnie kell az erőforrások kimerülésének és a flották túlkapacitásainak a 
problémáját, az ágazatban tapasztalható gazdasági és szociális visszaesést, a halászati és 
akvakultúratermékek piacának világméretűvé válását, az éghajlatváltozás következményeit, új 
lendületet kell adnia az európai akvakultúra fenntartható fejlődésének, valamint – az új 
integrált tengerpolitika és annak környezeti pillére keretében, más szóval a „tengeri 
környezeti stratégiáról” szóló keretirányelv alapján – ki kell elégítenie az ökoszisztéma alapú
megközelítés követelményeit is.

 A Halászati Bizottság hatáskörei és jogállása

Az EP eljárási szabályzata VI. mellékletének XIV. pontja értelmében a Halászati 
Bizottság hatásköre az alábbiakra terjed ki:



 „a közös halászati politika működése és fejlesztése, valamint irányítása;
 a halászati erőforrások megőrzése;
 a halászati termékek piacának közös szervezése;
 a strukturális politika a halászat és akvakultúra ágazat területén, ideértve a halászati 

orientációs pénzügyi eszközöket is;
 nemzetközi halászati megállapodások.”

A hatodik parlamenti ciklus alatt a Halászati Bizottság javaslatokat nyújtott be, és több 
alkalommal kérte az EP eljárási szabályzata VI. melléklete említett pontjának módosítását 
annak érdekében, hogy az időközben bekövetkezett változásokhoz igazodva pontosítsák és 
naprakésszé tegyék hatásköreinek leírását (lásd e dokumentum 11.3. mellékletét).

Jogállását tekintve a Halászati Bizottság mindeddig úgymond „semlegesített” bizottságként 
működött (a bizottság rendes tagjai egyidejűleg egy másik parlamenti bizottság rendes tagjai 
és egy harmadik bizottság póttagjai is lehettek). Az EP képviselőcsoportjai elnökeinek 
konferenciája 2009. március 12-i ülésén úgy határozott, hogy a Halászati Bizottságot 
„kivonja" a semlegesített bizottságok köréből, a bizottság többszöri kérésének megfelelően. 
Másfelől ajánlotta, hogy az EP eljárási szabályzata VI. mellékletének felülvizsgálata 
korlátozódjék „csupán a technikai kiigazításokra”. Az EP 2009. május 6-i i idevágó határozata 
nem érintette a VI. melléklet XIV. pontját.

 A Halászati Bizottság tevékenységei

A parlamenti ciklus folyamán a Halászati Bizottság valamennyi témában fontos jelentéseket 
és véleményeket fogadott el (3., 4., 5. és 6. melléklet).

Egyéb tevékenységei az alábbiak voltak: 
- nyilvános meghallgatások szervezése (8. és 14. melléklet);
- szóbeli választ igénylő kérdések és állásfoglalási tervezetek plenáris ülés elé terjesztése 

(7. melléklet);
- küldöttségek utaztatása több tagállamba és egyes harmadik országokba (9. melléklet);
- tagjai megfigyelőként részt vettek a regionális halászati szervezetek éves ülésein vagy más 

nemzetközi üléseken (10. melléklet);
- informális meghallgatások és megbeszélések szervezése az ágazat és a halászatban 

érdekelt egyéb más szervezetek képviselőivel (14. mellékelt);
- részvétel más intézmények által szervezett szemináriumokon és konferenciákon;
- a tagok rendszeres tájékoztatása a The Trawler – Le Chalutier című (a bizottság egyes 

ülései alkalmával aktualizált) információs kiadvány útján;
- tanulmányok megrendelése az Európai Parlament Belső Politikák Főigazgatóságának 

illetékes Strukturális és Kohéziós Politikák Tematikus Osztályától (12. melléklet), 
továbbá műhelyek/workshopok megrendezése (13. melléklet) a hatodik parlamenti ciklus 
folyamán.

Annak ellenére, hogy a jogalkotási folyamat befolyásolása szempontjából lehetőségei – az 
illetékessége területén általában érvényesülő konzultációs eljárás folytán (az EKSz. 37. cikke) 
– korlátozottak voltak, az Európai Bizottság vagy a Tanács a Halászati Bizottság több 
javaslatát egészben vagy részben figyelembe vette, illetve azok közvetlenül vagy közvetve 
befolyásolták a megszületett döntéseket. A Halászati Bizottság jelentős platformja volt a 
vitáknak és a politikai nyomásgyakorlásnak, több kritikus pillanatban is megszólaltatta az 
ágazat képviselőit ülésein – nyilvános meghallgatások formájában – vagy a különböző 
régiókba induló küldöttségek látogatásai alkalmával, amikor is több kapcsolatfelvételre is sor 
került az ágazat, valamint a nemzeti és regionális hatóságok képviselőivel. Emlékeztessünk 
arra is, hogy a Halászati Bizottság és tagjai különösen kritikus helyzetekben a Bizottságnak 
feltett, szóbeli választ igénylő kérdések vagy a plenáris ülés elé beterjesztett állásfoglalásokra 
irányuló javaslatok útján szüntelenül odafigyeltek az ágazat gondjaira, és készek voltak 



fellépni az ágazat érdekei védelmében. Ez a szerep megalakulása óta a Halászati Bizottság 
sajátja volt, és a hatodik parlamenti ciklus alatt sem gyengült.

 A hetedik parlamenti ciklus kihívásai

Az Európai Bizottság megkezdte a KHP – a 2371/2002/EK rendelet által előirányzott –
felülvizsgálatát, és 2008 szeptemberében munkadokumentumot fogadott el, 2009. április 22-
én kiadott egy zöld könyvet, továbbá széleskörű nyilvános konzultációt kezdett. Az új 
Halászati Bizottság aktívan közre fog működni a gondolkodásban és a jövőbeli reform 
kidolgozásában. Ezenkívül a Lisszaboni Szerződés esetleges hatályba lépése után a 
Parlament és a Tanács – a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően – meghozzák majd 
azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek a közös halászati politika (KHP) céljainak 
eléréséhez. Ez a helyzet jelentős változtatásokat és nagyobb felelősségvállalást követel meg 
bizottságunktól, amelynek ki kell vennie a részét a KHP jövőjét érintő alapvető kérdésekkel 
kapcsolatos együttdöntési eljárásból.

A Halászati Bizottság titkársága által szerkesztett ezen dokumentum célja általános, tömör és 
nem kimerítő kép felvázolása a bizottság hatodik parlamenti ciklus alatt folytatott 
tevékenységéről a bizottság új tagjai számára.

II. A KHP egységes és hatékony alkalmazása felé

Az EP több cikluson át sérelmezte, hogy nem tartják be a KHP szabályait, és több alkalommal 
kérte a tagállamok által gyakorolt ellenőrzés szigorítását, az ellenőrzési kritériumok és a 
szankciók harmonizálását, az ellenőrzések eredményének átláthatóságát és a közösségi 
felügyeleti rendszer megerősítését. A hatodik ciklus folyamán az EP tevékenyen részt vett a 
KHP ellenőrzésével kapcsolatos közösségi politika megerősítésében, amely annak egyik 
alapvető pillére, és amelynek tekintetében az utóbbi években jelentős fejlődés következett be.

Az EP 2005. február 23-án adott véleményt (A6-0022/2005, előadó: Elspeth ATTWOOLL, 
ALDE, GB) az új Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökséget (KHEÜ) létrehozó tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról, mely ügynökségnek a létrehozása a 2002-es reform keretébe 
illeszkedik. Az ügynökség 2007 óta működőképes, ügyvezető igazgatója pedig rendszeresen 
részt vett a Halászati Bizottság ülésein azzal a céllal, hogy a képviselőket tájékoztassa az 
ügynökség tevékenységéről.

Az EP 2007. február 15-én nem jogalkotási állásfoglalást fogadott el az EU jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat elleni cselekvési tervének végrehajtásáról (A6-
0015/2007, előadó: Marie-Hélène AUBERT - Verts/ALE, FR). Ebben kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket az EU jogellenes halászat elleni, 2002-ben 
elfogadott cselekvési tervében előírt 15 fellépés végrehajtása érdekében. Egyéb ajánlások 
mellett a Bizottságot felhívja, hogy a következő intézkedéseket illessze be jogalkotási 
javaslatába: a jogellenes halászatot folytató hajók közösségi nyilvántartásának felállítása, 
amelybe a regionális halászati szervezetek feketelistáin szereplő hajók kerülnek be, ami 
megkönnyítené az információáramlást a tagállamok között és lehetővé tenné a hajók nyomon 
követését esetleges átlobogózás esetén; valamennyi tagállamban közös, elrettentő 
minimumszankciók alkalmazása a súlyos jogsértések esetében; a halászhajókat és halszállító 
hajókat, illetve tulajdonosaikat és üzemeltetőiket tartalmazó, a regionális halászati szervezetek 
által összeállított feketelistákat nyilvánosságra kell hozni és közvetlenül be kell illeszteni a 
közösségi szabályozásba; az e listákon szereplő valamennyi Közösségen kívüli hajótól meg 
kell tagadni az EU kikötőibe való behajózást, vis maior vagy humanitárius okok kivételével; a 
hal jogszerű eredetét igazolni kell még azelőtt, hogy uniós kikötőben történő kirakodására 
vagy uniós területre történő behozatalára sor kerülne; a Bizottságnak ügyelnie kell rá, hogy 
jogellenes halászatot folytató személyek tevékenységei ne részesülhessenek közösségi 



alapokból folyósított támogatásban vagy szubvencióban, a tagállamoknak pedig hasonló 
intézkedéseket kell hozniuk saját nemzeti támogatásaik tekintetében. Az EP ezenkívül kéri,
hogy a Bizottság segítse a fejlődő országokat – különösképpen azokat, amelyekkel halászati 
megállapodást kötött – abban, hogy maradéktalanul betartsák a jogellenes halászat 
megakadályozását célzó nemzetközi cselekvési tervben foglalt kötelezettségeket.

Az Európai Bizottság 2007 októberében közlemény és rendeletre irányuló javaslat formájában 
foglalkozott a jogellenes halászat elleni küzdelemmel. Olyan szabályokra és általános 
feltételekre tett javaslatot, amelyeknek célja a kikötő állama által gyakorolt hatékony 
ellenőrzési rendszer fenntartása, hitelesítési rendszer megteremtése, valamint azoknak a 
minimumszankcióknak a közösségi szintű közelítése, amelyeket a tagállamoknak a KHP 
szabályainak súlyos megsértése esetén kell alkalmazniuk. Az EP részvétele az új stratégia 
megalkotásában igen hasznosnak bizonyult és a Bizottság javaslata az EP említett 2007. 
február 15-i nem jogalkotási állásfoglalásának több ajánlását átvette. 2008. június 5-én az EP 
jogalkotási állásfoglalást fogadott el a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer 
felállításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A6-0193/2008, előadó: Marie-
Hélène AUBERT - Verts/ALE, FR). A Tanács által 2008 szeptemberében elfogadta az 
1005/2008/EK rendeletet, amely 2010. január 1-jétől lép hatályba és a 2008. szeptember 28-i, 
a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek 
engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről 
szóló 1006/2008/EK tanácsi rendelettel (e tekintetben lásd az EP 2008. április 10-i 
jogalkotási állásfoglalását, A6-0072/2008, előadó: Philippe MORILLON – ALDE, FR), 
valamint a közösségi ellenőrzés rendszerét létrehozó jövőbeli rendelettel (lásd fentebb) együtt 
a KHP közösségi ellenőrzési politikájának lényeges eleme lesz.

Végül 2009. április 22-én az EP jogalkotási állásfoglalást fogadott el a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A6-0253/2009, előadó: Raül ROMEVA -
Verts/ALE, ES). Az EP támogatja a Bizottság javaslatát, ugyanakkor számos módosításra tesz 
javaslatot, így arra, hogy a nettó 10 és 15 méter hosszúságú hajókra vonatkozó bizonyos 
intézkedések csak 2013. júliustól legyenek alkalmazhatók, alakítsanak ki a közösségi 
költségvetésből 80% erejéig társfinanszírozott pénzügyi támogatást a hajók felügyeleti 
rendszerekkel történő felszerelése és az elektronikus hajónaplók bevezetése céljából, a 
hajónaplókban rögzített becslések megengedett hibahatárát 5%-ról emeljék 10%-ra, töröljék 
el azokat a rendelkezéseket, amelyek a Bizottságot felhatalmazzák a halászati üzemek 
azonnali bezárására, a tagállami kvóták csökkentésére vagy a kvóták cseréjének megtiltására. 
A rekreációs halászat – igen vitatott – kérdésében az EP véleménye szerint hátrányos 
megkülönböztetés lenne a kereskedelmi célú halászatot szigorú ellenőrzésekkel és korlátokkal 
sújtani, miközben a nem kereskedelmi célú halászat ezek alól széles körű mentességet 
élvezne. A javasolt kompromisszumos megoldás értelmében úgy véli, hogy a rendelet 
hatályba lépését követő két éven belül a tagállamok elvégezhetik a vizeiken folytatott 
rekreációs halászat hatásainak értékelését és az adatokat a Bizottság rendelkezésére 
bocsáthatják. Az érintett tagállamnak és a Bizottságnak ekkor – a tudományos, műszaki és 
gazdasági halászati albizottság véleménye alapján – meg kellene határoznia, hogy mely 
rekreációs halászati tevékenységek járnak jelentős hatással a halállományokra. A jelentős 
hatással járó halászati tevékenységek esetében az érintett tagállam – a Bizottsággal szoros 
együttműködésben – olyan ellenőrzési rendszert dolgozna ki, amelynek révén minden egyes 
halállományra vonatkozóan pontosan mérhető a rekreációs halászat keretében végrehajtott 
fogások összmennyisége. Amennyiben valamely rekreációs halászati tevékenység jelentős 
hatással jár, a kifogott mennyiségeket a lobogó szerinti tagállam kvótájának terhére írnák. Az 
érintett tagállam meghatározhatná, hogy kvótájának mekkora részét tartja fenn kizárólagosan 
a rekreációs halászat számára. A rendelet tanácsi elfogadása elvben a közeli hónapokban, a 
hetedik parlamenti ciklus folyamán várható. A szóban forgó javaslatban szerepel a Közösségi 
Halászati Ellenőrző Ügynökség felhatalmazásának kiterjesztése is.



III. Az erőforrások megóvása

A KHP 2002-ben végrehajtott reformja a halászat irányításának hosszú távú perspektíváját 
helyezte előtérbe. Ennek megfelelően a biológiai biztonsági határokon kívül elhelyezkedő 
halállományok esetében előirányozta többéves helyreállítási tervek, a többi állományok 
esetében pedig többéves kezelési tervek kidolgozását, továbbá az ökoszisztémákra alapozott 
halászati kezelési módszer fokozatos megvalósítását is. 

Jelenleg a többéves halállomány-kezelési tervek alkotják a KHP kulcselemét, és az Európai 
Parlament a ciklus folyamán több alkalommal is foglalkozott a Bizottság ide vonatkozó 
javaslataival.

 A kezelési és helyreállítási tervek (2004-2009)

 MORILLON (ALDE, FR), Jelentés a La Manche-csatorna nyugati része és a Gascogne-
i-öböl nyelvhalállományának helyreállításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(A6-0050/05): jogalkotási állásfoglalás, 2005. április 14.

 MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES), Jelentés a déli szürketőkehal- és norvéghomár-
állománynak a Kantábriai-tengerben és az Ibériai-félsziget nyugati részén történő 
helyreállításáról (A6-0051/05): jogalkotási állásfoglalás, 2005. április 14.

 KRISTENSEN (PSE, DK), Jelentés a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási 
tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A6-0116/05): jogalkotási állásfoglalás, 2005. 
június 23.

 MAAT (PPE-DE, NL), Jelentés az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó 
intézkedések megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A6-0140/06): 
jogalkotási állásfoglalás, 2006. május 16. (az EP 2005. november 15-én már elfogadott 
egy nem jogalkotási állásfoglalást az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó 
közösségi cselekvési terv kialakításáról, MAAT-jelentés, A6-0284/2005).

 MAAT (PPE-DE, NL), Jelentés az Északi-tengerben lévő sima lepényhal és közönséges 
nyelvhal halászatára vonatkozó gazdálkodási terv megállapításáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (A6-0265/2006): jogalkotási állásfoglalás, 2006. 
szeptember 28.

 CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL), Jelentés a balti-tengeri tőkehalállományokra és az 
ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (A6-0163/2007): jogalkotási állásfoglalás, 2007. június 6.

 BRAGHETTO (PPE-DE, IT), Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-
tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv 
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A6-0408/07): jogalkotási 
állásfoglalás, 2007. november 14.

 BUSK (ALDE, DK), Jelentés a 423/2004/EK rendeletnek a tőkehalállomány 
helyreállítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (A6-0340/08): jogalkotási állásfoglalás, 2008. október 20.

 STEVENSON (PPE-DE, GB), Jelentés a Skóciától nyugatra fekvő területen élő 
heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A6-0433/08): jogalkotási állásfoglalás, 2008. 
december 4.

 Jelentés a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-
tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről (CNS/2009/0029): jogalkotási 
állásfoglalás, 2009. március 12., elfogadva a sürgősségi eljárás alkalmazásával.

Fentebb felsorolt jogalkotási állásfoglalásaiban a Parlament nagyobb rugalmasság 
alkalmazását javasolta a Bizottság javaslataiban előirányzott szabályok alkalmazását tekintve, 



lehetővé téve az ágazat és a konzultatív szervezeteknek a határozatok végrehajtásába és 
értékelésébe történő nagyobb fokú bekapcsolódását, a regionális sajátosságok és az egyes 
halászati üzemek jellegének figyelembe vételét, a tervezett intézkedések szociális-gazdasági 
hatásainak korlátozását, illetve egyes esetekben fel kívánta hívni a figyelmet a rendelkezésre 
álló tudományos adatok hiányosságaira. Az EP módosításai – a vizsgált tervtől függően – a 
kifogott mennyiségek (TAC) éves ingadozásainak maximális értékeire, a halászati 
erőfeszítések rögzítését szolgáló ismérvekre, a tengeren töltött napok számára, bizonyos 
esetekben pedig – így a kékúszójútonhal-állomány helyreállítását célzó terv esetében – az 
adott terv alkalmazásának ellenőrzését megszigorító intézkedésekre vonatkoztak.

 A fenntartható és felelős halászatért: a legfontosabb elfogadott jelentések
(2004-2009)

Mindezek mellett az Európai Parlament állást foglalt a halászati erőforrások felelős és a 
fenntarthatóság elveinek megfelelő halászat keretében megvalósuló védelméhez és 
megőrzéséhez kapcsolódó számos kérdésben. Ezek a jelentések – amelyekhez olykor 
meghallgatások és/vagy műhelymunka társult (lásd a 8., 12. és 13. mellékletben) –
nevezetesen a fenntartható halászatot szolgáló alkalmazható technikai intézkedésekkel és 
irányítási eszközökkel, valamint a tengeri ökoszisztémák jobb védelméhez szükséges 
intézkedésekkel foglalkoztak. E jelentések közül emeljük ki a következőket:

FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES), Jelentés a Földközi-tenger halászati erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására vonatkozó irányítási intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (A6-0112/05): jogalkotási állásfoglalás, 2005. június 9. – A megelőző 
parlamenti ciklus végén a Halászati Bizottság elvetette a Bizottság javaslatát, mivel 
véleménye szerint az nem vette eléggé figyelembe a földközi-tengeri halászat és halászflotta 
sajátosságait, továbbá hiányosságok mutatkoztak az érdekelt felekkel való konzultáció terén. 
A 2004. április 1-jei plenáris ülésen a javaslat nem kapta meg a leadott szavazatok többségét, 
ám a Bizottság nem vonta vissza és az új parlamenti ciklus kezdetén újból a Parlament elé 
terjesztette. A jelentés keretében olyan kompromisszum született, amely kialakította a 
halászati erőforrások kielégítő irányítási rendszerét, különösen a tonfajták halászata, a part
menti halászatban használatos halászeszközök, valamint a kifogott halak minimális – a 
hálószemek méretének és az engedélyezett hálók jellemzőinek megfelelő – mérete 
tekintetében.

CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL), Jelentés a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund halászati 
erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (A6-0265/05): jogalkotási állásfoglalás, 2005. október 13. – A jelentést 
kezdetben igencsak támadták. Végül – nevezetesen a halászeszközök és a minimális kifogható 
méretnagyságok tekintetében – sikerült kompromisszumos megoldásokat találni a régió 
erőforrásainak jobb védelme érdekében.

STIHLER (PSE, GB), Jelentés a közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési 
korlátozások felülvizsgálatáról (a Shetland-szigetek és a simalepényhal-körzet) (A6-
0016/06): jogalkotási állásfoglalás, 2006. február 14. – A saját kezdeményezésű jelentés 
elfogadásával a Parlament megerősítette, hogy támogatja a Bizottság arra vonatkozó döntését, 
hogy – valamennyi érdekelt meghallgatása után – fenntartja a shetland-szigeteki és a 
simalepényhal-körzetekre vonatkozó korlátozásokat). A jelentés rámutatott az Északi-tengeri 
Regionális Tanácsadó Testület (RTT) jelentős szerepére a halászat irányításában. Az RTT 
véleményének meghallgatása tehát hasznos lesz az említett tengeri övezetre vonatkozó
esetleges későbbi korlátozások értékelése szempontjából is.

FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES), Jelentés a halászati termékek ökocímke-rendszereivel 
kapcsolatos közösségi megközelítésről (A6-0219/06): jogalkotási állásfoglalás, 2006. 
szeptember 7. – Állásfoglalásában a Parlament kérte, hogy minél előbb alakítsák ki az 



ökocímkézési programokat érintő közösségi megközelítést a halászati termékek esetében. 
Egyidejűleg sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a fellépés késlekedése következtében 
nagyszámú – többé-kevésbé komoly vagy komolytalan – ökocímke látott napvilágot 
mindenféle hivatalos ellenőrzés nélkül, és ezek a hitelesség meggyengülését és zavart 
okozhatnak a fogyasztók és a termelők körében. 2008-ban a Bizottság jelezte, hogy 2009 első 
félévében rendeletre irányuló javaslatot kíván benyújtani a halászati termékek 
ökocímkézéséről, majd a jelek szerint erről lemondva egy olyan „horizontális” közösségi 
ökocímke mellett tette le a voksát (COM (2008) 0401), amely a termékek többségét és a 
halászati termékeket is érintené (lásd az ENVI bizottság A6-105/2009 sz. jelentését és az EP 
által 2009. április 2-án első olvasatban elfogadott álláspontot). Miután a Halászati Bizottság 
és más érintettek világosan kifejezték a megközelítéssel szembeni kifogásaikat, végül sikerült 
egy kétosztatú kompromisszumot elérni. Egyfelől a Bizottság vállalta, hogy 2009 vége előtt 
„egyedi” javaslatot nyújt be a halászati termékek ökocímkézése tekintetében, amely alapjában 
véve azt tanúsítja majd, hogy ezek a termékek a fenntartható halászatból származnak 
(„hálóból a partra”). Másfelől a „horizontális” ökocímke-rendelet halászati termékekre történő 
alkalmazása elsősorban a feldolgozás, a csomagolás és a szállítás körülményeire irányul majd 
(„a partról a tányérba”), és mindenképpen annak a megvalósíthatósági tanulmánynak az 
eredményétől függ majd, amelyet a Bizottság – vállalása szerint – 2011 vége előtt elkészíttet 
és benyújt.

FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES), Jelentés az EU halászatában a fenntarthatóság elvének 
a legnagyobb fenntartható hozamon keresztül történő végrehajtásáról (A6-0298/2007): nem 
jogalkotási állásfoglalás, 2007. szeptember 6. – A saját kezdeményezésű jelentés (melynek 
elkészítése során nyilvános meghallgatásra is sor került – lásd a 8. és 14. mellékletben) állást 
foglalt a helyreállítás alatt levő halászati erőforrások biológiai képességének leginkább 
megfelelő halászati politika mellett. A Parlament úgy vélte, hogy a legnagyobb fenntartható 
hozam megállapítására vonatkozó javaslat nem eléggé kiérlelt, hangsúlyozva, hogy szükség 
van az erőforrásokhoz való hozzáférés olyan rendszerének felállítására, amely támogatja a 
fenntarthatóságot, egyszerűsíti a technikai intézkedéseket és megnehezíti a visszadobásokat. 
Az ágazat versenyképessége nagyobb rugalmasságot kíván, melynek során az irányítási 
rendszer bármiféle megváltoztatásának szükségszerűen pénzügyi szempontból kielégítő 
kompenzációs mechanizmusokra kell támaszkodnia.

SCHLYTER (Verts/ALE, SV), Jelentés a nemkívánatos járulékos fogások csökkentésére 
és a visszadobás gyakorlatának megszüntetésére irányuló politikáról az európai vizeken 
folytatott halászat vonatkozásában (A6-0495/2007): nem jogalkotási állásfoglalás, 2008. 
január 31. – A saját kezdeményezésű jelentés egy, a halászati ágazat számára alapvető és 
világméretű problémával foglalkozik: A becslések szerint évi 7 és 27 millió tonnát kitevő 
visszadobások aránya a kifogott összmennyiség negyedrészét is eléri. Ez a hatalmas 
visszadobási arány nem csak a környezetnek árt, hanem megakadályozza a kimerült 
állományok helyreállítását is, valamint értékes idő és energia elvesztegetését jelenti a 
halászati ágazat számára. Mivel a visszadobások okai halászati üzemenként különböznek, a 
megoldásoknak is alkalmazkodniuk kell a sokszínű valósághoz. Ezért a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az ágazati szereplőknek olyan ösztönző intézkedések bevezetésén kellett 
gondolkodniuk, amelyek alkalmasak a jelenlegi halászati gyakorlatok javítására; ilyen a 
tengeren tölthető napok számának növelése, kedvezményezett hozzáférés bizonyos 
övezetekhez a szelektívebb eszközöket használó hajók számára, vagy jól körülírt és 
számszerűsített kísérleti projektek indítása a visszadobások arányának csökkentése céljából. A 
visszadobások tilalma valamely halászati üzem esetében csakis akkor képzelhető el, ha az új 
szabályok hatályba lépése után öt évvel még mindig nem áll rendelkezésre más megoldás.

ATTWOOLL (ALDE, GB), Jelentés a halászati jogokon alapuló irányítási eszközökről 
(A6-0060/08): nem jogalkotási állásfoglalás, 2008. április 10. – A saját kezdeményezésű 
jelentés – amely a Bizottság hasonló tárgyú közleményére reagált (és amelynek kapcsán a 
Halászati Bizottság kérésére műhely szervezésére is sor került – lásd a 13. mellékletben) –
rávilágított a halászati jogokon alapuló irányítási eszközöket felhasználó rendszerek előnyeire 



és hátrányaira. Elismerve, hogy a halászati jogokon alapuló irányítás tapasztalatai az azt 
alkalmazó tagállamokban sok tekintetben igen pozitív hozadékkal jártak, az állásfoglalás azt 
is hangsúlyozza, hogy az egységes rendszerre való – a tagállami gyakorlatok harmonizálása 
vagy közösségi szintű irányítás útján történő – áttérés nagy bonyolultságot és nehézségeket 
okozna. A Parlament véleménye szerint fel kell tárni, hogy hasonló változtatások milyen 
hatásokkal járnának különösen a relatív stabilitás, illetve ennek a halászattól függő 
közösségek esetében az életképesség fennmaradásában betöltött szerepe szempontjából, 
továbbá az ilyen jogok tulajdonlásában jelentkező koncentráció foka és az ebből eredő 
szociális-gazdasági következmények tekintetében. A Bizottságot felkérték, hogy végezze el a 
tagállamokban jelenleg alkalmazott irányítási rendszerek kimerítő elemzését. A Parlament 
véleménye szerint a vitára hagyott időszak túlságosan rövid, és kérte, hogy azt hosszabbítsák 
meg oly módon, hogy lehetővé váljon az elképzelhető különböző megoldások és azok 
következményeinek korrekt értékelése és elemzése. Megjegyzendő, hogy nemrégiben tették 
közé a Bizottság által e tárgykörben megrendelt tanulmányt (hozzáférhető az Európai 
Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies
_reports_fr.htm).

MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES), Jelentés a mélytengeri halállományok kezeléséről (A6-
0103/2008): nem jogalkotási állásfoglalás, 2008. május 8. – A jelentéshez kapcsolódóan a 
Halászati Bizottság kérésére műhely szervezésére is sor került (lásd a 13. mellékletet). Ebben 
az állásfoglalásában a Parlament felhívta a Bizottságot, hogy indítson be programokat 
tudományos információk kutatóhajók által történő begyűjtése céljából, illetve végezze el a 
mélytengeri halászat szociális-gazdasági értékelését, összekötve azoknak a hatásoknak az 
elemzésével, amelyeket a halászati erőfeszítések újabb csökkentései gyakorolnak az ágazatra. 
Továbbá felhívta a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki közös 
iránymutatásokat és cseréljék ki értékes tapasztalataikat a jogellenes halászat, valamint a 
jogellenesen kifogott mennyiségek európai piacokon történő értékesítése elleni küzdelmet 
szolgáló intézkedések területén, és ösztönözzenek a környezet és az ökológiai biodiverzitás 
szempontjából előremutató – a nem kívánatos fogásokat kiküszöbölő – kifogási módszerek 
igénybe vételére.

FREITAS (PPE-DE, PT), Jelentés a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a 
fenékhalászati eszközök káros hatásával szembeni védelméről szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (A6-0183/2008): jogalkotási állásfoglalás, 2008. június 5. – Ez a 
rendeletre irányuló javaslat a veszélyeztetett ökoszisztémákat károsító halászati gyakorlatok 
kiküszöbölésére irányuló ENSZ-ajánlások (2006. december 8-i 61/105. számú határozat) 
nyomán született. Az elfogadott javaslat a regionális halászati szervezetek által nem 
szabályozott – tehát a lobogó szerinti állam egyoldalú szabályozására szoruló – nyílt tengeri 
övezetekben tevékenykedő közösségi hajókra vonatkozik. A Parlament módosításai a 
következőket tartalmazták: a maximális mélység előírásának megszüntetése a fenékhalászati 
eszközök használata esetében, az érintett fenékhalászati eszközök behatárolása, hivatkozások 
a FAO eredményeire – a fedélzeti megfigyelők számának csökkentésére vonatkozó javaslat 
nem talált meghallgatásra. 

KINDERMANN (PSE, DE), Jelentés a kárókatonák által a halállományra, a halászatra és 
az akvakultúrára nézve okozott károk mérséklését célzó „európai kárókatonaállomány-
kezelési terv” kidolgozásáról (A6-0434/08): nem jogalkotási állásfoglalás, 2008. december 
4. – A kárókatona-állomány az utóbbi években igen jelentős mértékben megnőtt és ez tartósan 
károsítja a haltenyésztő üzemeket, valamint sok tagállamban a belvizeken és a tengerpartokon 
élő számos halállományt. A saját kezdeményezésű jelentésben a Parlament felkérte a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy kettőzzék meg költségvetési és együttműködési –
tudományos és igazgatási – erőfeszítéseiket az európai kárókatona-állomány kezelésére 
vonatkozó terv kidolgozása céljából. E madarak rendszeres megfigyelésének perspektívájában 
a megbízható és mindenki által elismert adatok összegyűjtése az első engedhetetlenül 
szükséges lépés az e madárfaj védelmét, illetve a vadhalállomány védelmét célzó 
intézkedések és a haltenyésztés fenntarthatóságának összeegyeztetése céljából.



GUERREIRO (GUE/NGL, PT), Jelentés a közös halászati politikáról és a halászati 
gazdálkodásban alkalmazott ökoszisztéma-alapú szemléletről (A6-0485/2008): nem 
jogalkotási állásfoglalás, 2009. január 13. – A jelentéshez kapcsolódóan a Halászati 
Bizottság kérésére műhely szervezésére is sor került (lásd a 13. mellékletet). A KHP esetleges 
reformjáról folyó vitához kapcsolódó állásfoglalásában a Parlament hangsúlyozta, hogy 
bármiféle halászati politika csak olyan integrált és kiegyensúlyozott megközelítés révén 
képzelhető el, amely egyaránt figyelembe veszi a szociális, a környezetvédelmi és a gazdasági 
dimenziót. Az egyes tagállamok élelmezési szükségletei, az ágazat és a halászatból élő 
közösségek fenntarthatóságának védelme, illetve a tengeri ökoszisztémák fenntarthatóságának 
megőrzése nem összeegyeztethetetlen célok. Az EP kifejezi mély aggodalmát a KHP 
esetleges olyan módosításai kapcsán, amelyek elősegítenék – az erőforrásokhoz való 
hozzáférés jogát tekintve – a halászati tevékenység koncentrálódását, és hangsúlyozza, hogy a 
kvóták csökkentése és egyes szereplők kezében történő koncentrálódása nem garantálja a 
halászati erőfeszítések csökkentését, hanem éppen hogy a halászati erőforrások kiaknázásának 
koncentrációjához vezet. Felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a különféle 
halászatirányítási eszközöket és biztosítsa, hogy a jelenlegi eszközöket nem módosítják 
mindaddig, amíg nem merül föl olyan alternatíva, amely garanciát nyújt az erőforrások 
megfelelő kiaknázására. Továbbá az EP véleménye szerint feltétlenül szükséges a saját 
tengeri övezethez való hozzáférés kivételének fenntartása – legalább 12 tengeri mérföldig –, 
mert az a part menti tengeri ökoszisztémák fenntarthatóságának, a hagyományos halászati 
tevékenységek és a halászatból élő közösségek fennmaradásának egyik biztosítéka, továbbá 
kéri, hogy ez a kivétel legyen állandó jellegű. Véleménye szerint továbbá nem lehet a 
halászati erőfeszítéseket azonos módon mérni, figyelmen kívül hagyva a flották és a halászati 
eszközök különbözőségét, és a halászati tevékenység ellenőrzése során tekintetbe kell venni a 
fajok és a halászati eszközök sokféleségét, valamint minden egyes faj esetében a kifogások 
felmért következményeit. Az EP következtetése az, hogy a halászatirányítás területén az egyik 
legelső feladat annak tudományos felmérése, hogy túlméretezettek-e a flották és túlzott-e a 
halállományok kiaknázása, ha pedig így van, akkor megfelelő egyedi intézkedések elfogadása 
érdekében szükség van ezek számbavételére. 

VISSER (PPE-DE, NL), Jelentés a halászati erőforrások technikai intézkedések révén 
történő megóvásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A6-0206/2009): 
jogalkotási állásfoglalás, 2009. április 22. – A javaslat célja a halászati erőforrások 
megóvását célzó jelenlegi szabályozás egyszerűsítése. A javasolt megközelítés szerint 
elfogadásra kerül egy általános elveket és rendelkezéseket tartalmazó tanácsi keretrendelet, 
melyet – az egyes Regionális Tanácsadó Testületek (RTT) illetékességébe tartozó övezetekre 
vonatkozó egyedi technikai szabályokat előíró – kiegészítő bizottsági rendeletek követnének. 
A jelentéshez kapcsolódóan a Halászati Bizottság nyilvános meghallgatást szervezett és 
megrendelt egy tanulmányt (lásd a 8. és 12. mellékletet). Az EP által elfogadott módosítások 
a hálókombinációk tekintetében enyhébb rendelkezéseket tartalmaztak, valamint 
meghatározták azon kérdések körét, amelyekben a Tanács (és nem a Bizottság a maga 
komitológiai eljárásaiban) jogosult meghozni a szükséges döntéseket. Egy további módosítás 
szerint – a Bizottság javaslatára és a Szerződés 37. cikkében előírt eljárásnak megfelelően – a 
Tanácsnak kellene elfogadnia az egyes Regionális Tanácsadó Testületek (RTT) 
illetékességébe tartozó különböző övezetekre egyedileg alkalmazandó intézkedéseket. Az EP 
módosításaiban az az elgondolás tükröződik, hogy a komitológia keretében elfogadott 
intézkedések gyakoribb igénybe vétele korlátozódjék a nem lényegi és tisztán technikai 
jellegű elemekre, és ne érintse sem az egységes, általános és nem diszkriminatív szabályok 
létét, sem az intézményközi jogalkotás egyensúlyát. 

IV. Az ágazat gazdasági és szociális helyzetének javítása

Az utóbbi években számos halászati vállalkozás gazdasági helyzete romlott, aminek oka több 



különböző tényező együttes fennállása. Ezek: a fogásmennyiségnek a halászati erőforrások 
helyzetének romlásából és az egyes halállományokhoz való hozzáférés korlátozásából adódó 
csökkenése, az üzemanyagok áremelkedéséből adódó költségnövekedés, az elsődleges 
értékesítés árainak stagnálása és a piacok átalakulása, mivel ezek a harmadik országokból 
érkező import, a forgalmazás növekvő koncentrálódása és a pénzügyi válság hatásait kell, 
hogy elszenvedjék.

A Halászati Bizottság több saját kezdeményezésű jelentésben elemezte ezt a helyzetet és kérte 
a Bizottságot, hogy hozzon rövid-, közép- és hosszú távú intézkedéseket a következmények 
mérséklése céljából, valamint találjon megoldásokat az ágazat fenntarthatóságának megóvása 
érdekében.

A halászati iparág gazdasági helyzetének javításáról szóló 2006. szeptember 28-i nem 
jogalkotási állásfoglalásában (A6-0266/2006, előadó: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, 
PT), az EP konkrét és azonnali intézkedések elfogadását javasolta az üzemanyagok 
áremelkedésének kivédése érdekében: közösségi társfinanszírozású garanciaalapok 
létrehozása, melyek garantálnák az üzemanyagárak stabilitását; ideiglenes kompenzáció 
juttatása a vállalkozásoknak; adókedvezmények biztosítása a nem uniós vizeken 
tevékenykedő uniós halászflotta versenyképességének biztosítása céljából; a de minimis
támogatások felső összeghatárának sürgős felemelése a halászati ágazatban. A közép- és 
hosszú távú intézkedések között az EP állásfoglalása „a flotta energiafogyasztásának 
csökkentését célzó átfogó tervre” tesz javaslatot. Az EP szeretné, hogy az új Európai 
Halászati Alap (EHA) továbbra is adjon támogatást a halászflotta megújulásához és 
korszerűsítéséhez, elsősorban a kisléptékű part menti és kisüzemi halászat számára, 
elégtelennek minősítve a halászati ágazatnak juttatott közösségi pénzügyi források szintjét. A 
Bizottságot felhívja, hogy nyújtson be javaslatot a kisléptékű part menti halászat és a 
kisüzemi halászat támogatását célzó közösségi program beindítására. Az EP ezenkívül 
fontosnak tartja a következőket: intézkedések elfogadása a jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelem erősítése érdekében; a halászati ágazat 
energiafogyasztásának csökkentését célzó kutatások és beruházások elősegítése; a halászati 
termékek közös piacszervezése (KPSZ) felülvizsgálatára vonatkozó javaslatok benyújtása, 
olyan mechanizmusok kialakításával, amelyek alkalmasak az elsődleges értékesítés árainak 
javítására, a hozzáadott érték méltányos elosztásának előmozdítására az értékteremtő láncban, 
valamint a halászok részvételének támogatására a KHP döntéshozatali folyamatában és 
irányításában, nevezetesen a Regionális Tanácsadó Testületek révén. A jelentést megelőzően 
– 2006 májusában és júniusában – a Halászati Bizottság nyilvános meghallgatásokat 
szervezett az európai flotta versenyképességéről az üzemanyagárak emelkedésével szemben, 
illetve az ágazat gazdasági helyzetéről (lásd a 8. és 14. mellékletet).

Más, specifikusabb jelentések a különösen veszélyeztetett csoportokkal foglalkoztak, így 
például a part menti halászatról és a part menti halászok által tapasztalt problémákról szóló 
jelentés (A6-0141/2006, előadó: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL), valamint A női 
hálózatokról: halászat, földművelés és diverzifikáció című jelentés (A6-0341/2005, előadó: 
Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB), amelyek nyomán sor került a 2006. május 15-én és 
2005. december 15-én elfogadott nem jogalkotási állásfoglalások elfogadására. Az előbbi 
jelentés rámutat, hogy a part menti halászat létfontosságú a part menti települések egészének 
szociális-gazdasági fennmaradása szempontjából. Az EP emellett elismeri a nők alapvető 
szerepét a part menti halászatban, és kéri a Bizottságot, hogy kezdeményezéseiben 
szisztematikusan vegye figyelembe a nemi hovatartozás, valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség dimenzióját. A második jelentésben az EP felhívja a Bizottságot, hogy hozza létre 
azokat a csatornákat, amelyek a nők helyzetével kapcsolatos információk javításához és 
továbbadásához szükségesek a halászati ágazat szerves részét képező vagy hozzá kapcsolódó 
különböző tevékenységek tekintetében. Mindkét jelentéshez kapcsolódóan nyilvános 
meghallgatásra került sor (lásd a 8. és 14. mellékletet). A Halászati Bizottság tanulmány 
elkészítését kérte a nők által a halászati övezetek fenntartható fejlődésében betöltött szerepről; 



a tanulmány ismertetésére a 2008. augusztus 28-i ülésen került sor a képviselők előtt (lásd a 
11.2. mellékletet is).

Az ágazat strukturális válságának súlyosbodása – amelyet az üzemanyagáraknak az év nagy 
részében tapasztalható gyors iramú emelkedése váltott ki – 2008-ban több tagállamban 
számos tiltakozó megmozdulásra adott alkalmat. A Halászati Bizottság erre gyorsan reagált: 
mini nyilvános meghallgatásokat szervezett (2008 februárjában és júniusában), valamint 
jóváhagyott egy szóbeli választ igénylő, a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdést, 
amelyet plenáris ülésen ismertettek; az utóbbi következtében az EP 2008. június 19-én
állásfoglalást fogadott el a halászati ágazatban az üzemanyagárak emelkedése miatt 
bekövetkezett válságról. Ebben az EP megerősíti, hogy támogatja a tervezett támogatások 
kifizetését lehetővé tévő eljárások felgyorsítása iránti kéréseket, a de minimis támogatások 
összegének emelését, adókedvezmények megadását és a társadalombiztosítási terhek 
csökkentését a közösségi vizeken kívül tevékenykedő halászhajók esetében, a jogellenes 
halászat ellenőrzését célzó rendelet Tanács általi gyors elfogadását, valamint a halászatból és 
az akvakultúrából származó termékek közös piacszervezésére vonatkozó szabályozás 
reformjára irányuló javaslat Bizottság általi benyújtását. Az állásfoglalás ismételten kéri a 
halászat ágazat energiahatékonyságának javítására irányuló kutatási projektek támogatásának 
növelését.

V. Strukturális intézkedések

 Európai Halászati Alap

2005-ben a Halászati Bizottság két nyilvános meghallgatást szervezett az új Európai Halászati 
Alapra (EHA) vonatkozó jogalkotási javaslatról. A február 1-jei alkalommal a nemzeti 
halászati hivatalok képviselőit, a március 29-ikin a halászati iparág képviselőit hallgatták meg 
(lásd a 8. és 14. mellékletet).

A Parlament támogatta az EHA pénzügyi keretét, amelyet a 2007–2013-as pénzügyi 
perspektívák kérdésében született megállapodás rögzített. Az EHA-ról szóló rendeletre 
irányuló javaslatról szóló 2005. június 24-i jogalkotási állásfoglalásában (A6-0217/2005, 
előadó: David CASA - PPE-DE, MT) az EP javasolta a halászoknak juttatott pénzügyi 
támogatások rendszerének reformját. Egyetértve a reform alapelvével – vagyis a halászati 
erőforrások megóvásával – az EP úgy vélekedett, hogy szükség van a szociális-gazdasági 
hatások figyelembe vételére is. 

Néhány kérdésben kompromisszum született, ezek: a halászhajók végeleges kivonása, a 
halászati felszerelések finanszírozása és az akvakultúrába történő beruházások. A hajók 
kivonásával kapcsolatban a Bizottság azt javasolta, hogy az állami támogatásokat a hajók 
leszerelésére vagy nem jövedelemtermelő célra történő átalakításukra ítéljék oda. Az EP 
szeretné e politika körét tágabbra vonni. Véleménye szerint az állami támogatásokat nem 
csupán a hajók leszerelése, hanem nem halászati célú igénybe vételük – közös vállalkozások 
(„joint ventures”) létrehozása vagy export – esetén is oda kell ítélni, azzal a feltétellel, hogy 
halászatra nem használják majd őket. A képviselők javaslata szerint az Alap járuljon hozzá a 
tevékenységüket beszüntető hajók legénységének juttatandó általános prémium 
finanszírozásához. Ezenkívül az EP javasolja, hogy legyenek adhatók támogatások a flotta 
megújításához is, egyebek mellett szelektívebb műszaki felszerelés és helyzetmeghatározó 
berendezések használatához a hajókon, a fedélzeti biztonság, a munka- és higiéniai feltételek 
javításához akkor, amennyiben ezek az intézkedések nem eredményezik a halászati 
tevékenység semmiféle növekedését. A halászati felszerelések finanszírozásával kapcsolatban 
úgy vélekedik, hogy a hangsúlyt a kis, valamint a legrégebbi hajókra kell helyezni. A 
finanszírozást a flotta megújításához a 12 métert el nem érő átlaghosszúságú hajók, valamint a 
20 évnél régebbi – teljesen biztonságos hajózásra már nem alkalmas – fenékvonóhálós 



halászhajók lecserélése érdekében kell felhasználni. Ugyanebben az állásfoglalásban a 
Parlament úgy vélekedik, hogy a nemzeti stratégiai tervek elfogadására hat – és nem három –
hónapot kellene előirányozni, mivel a rövidebb határidő nem teszi lehetővé középtávú tervek 
kidolgozását. A nemzeti stratégiai tervek kidolgozásakor az akvakultúra igényeit ugyanúgy 
figyelembe kell venni, mint a környezet és a természetes erőforrások védelmét. Az 
akvakultúrával kapcsolatban az EP javasolja, hogy az EHA a termelési lánc egészét lefedő 
beruházásokat finanszírozzon, ide értve új létesítmények építését, a meglévő létesítmények 
bővítését és korszerűsítését, valamint az étikagyló-tenyésztés céljára igénybe vett hajókat is. 
A part menti halászati övezetek fenntartható fejlődésére vonatkozóan az EP elvetette a 
Bizottság javaslatát, amely az Alap közreműködését a 100 000 lakosnál nagyobb 
településekre korlátozta volna. A fiatal halászok megsegítése céljából az EP javasolja, hogy 
azok a 35 évnél fiatalabb halászok, akik bizonyítják, hogy már legalább öt évig dolgoztak 
(vagy ezzel egyenértékű képzésben vettek részt) és első alkalommal válnak egy használt 
fenékvonóhálós halászhajó tulajdonosává vagy társtulajdonosává, részesüljenek egyéni 
támogatásban. 

 Közösségi pénzügyi intézkedések a közös halászati politika végrehajtásával és a tengerjoggal 
kapcsolatban

A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi 
intézkedések létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat – az Európai Halászati 
Alapról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat kiegészítéseként – meghatározza a KHP 
végrehajtásához szükséges pénzügyi intézkedések keretét. Célja a meglévő jogi eszközök 
átcsoportosítása a közösségi pénzügyi fellépések hatékonyabbá, átláthatóbbá és könnyebben 
irányíthatóbbá tétele érdekében úgy a Bizottság, mint a tagállamok illetékes hatóságai és más 
szereplők számára. 2005. december 15-i jogalkotási állásfoglalásában (A6-0340/2005, 
előadó: Catherine STIHLER - PSE, UK), melyben ezzel a rendeletre irányuló javaslattal 
foglalkozott, az EP egy sor új rendelkezést vezet be annak biztosítása érdekében, hogy a 
szöveg kifejezetten tartalmazza a közösségi pénzügyi intézkedések céljait, vagyis azt, hogy 
hozzájáruljanak a part menti államok tengeri erőforrás-feleslegeinek ésszerű és fenntartható 
kiaknázásához, az adott halászati módokkal kapcsolatos tudományos és technikai ismeretek 
fejlesztéséhez, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemhez, 
hozzájáruljanak a fenntartható halászati stratégiák támogatásához, valamint az intézményi 
kapacitások erősítése révén pénzügyi és politikai téren ösztönözzenek a halászat 
világméretekben is jobb irányítására. 

 Ideiglenes egyedi fellépés a flották szerkezetátalakításának megkönnyítése céljából

A Bizottság 2008. július 8-án jóváhagyta azt a rendeletre irányuló javaslatot, amely ideiglenes 
egyedi fellépést hoz létre a gazdasági válság által sújtott európai halászflották 
szerkezetátalakításának megkönnyítése céljából. A javaslatot a Parlament és a Tanács elé 
terjesztették, sürgősségi eljárást kérve annak érdekében, hogy a Tanácsban esetlegesen már 
július 15-én politikai megállapodás születhessék. A Halászati Bizottság véleményét követve 
az EP gyorsan cselekedett és az ágazat érdekében beleegyezett a sürgősségi eljárásba, 2008. 
július 10-i jogalkotási állásfoglalásában pedig jóváhagyta a javasolt intézkedéscsomagot 
(lásd a fenti IV. szakaszt). Az ezen intézkedéseket tartalmazó 2008. július 24-i 744/2008/EK 
rendelet, amely elsősorban az Európai Halászati Alap szabályai alóli ideiglenes kivételekre 
alapoz, 2010. december 31-ig marad hatályban.

 A legkülső régiók

A Közösség „legkülső régióira” – amelyek közé az EK-Szerződés 299. cikkének (2) 
bekezdése szerint az Azori-szigetek, Madeira, a Kanári-szigetek és a francia tengerentúli 
megyék tartoznak – a hatodik parlamenti ciklus alatt a Halászati Bizottság különleges 
figyelmet fordított. 2004-2009 között a Halászati Bizottság két jogalkotási jelentést dolgozott 
ki külön e régiók halászatával kapcsolatban, továbbá két véleményt a Regionális Fejlesztési 



Bizottság két saját kezdeményezésű jelentéséhez (lásd az 5. mellékletet és a REGI Bizottság 
A6-0246/2005 és A6-0158/2008 számú jelentéseit, a vélemények előadói: Duarte FREITAS 
- PPE-DE, PT és Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT). 

Ezen túlmenően a bizottság két küldöttsége is ellátogatott két ilyen régióba: 2007-ben 
Martinique-ra, 2008-ban pedig Madeirára (lásd a 9. mellékletet).

2007. április 26-án az EP nagy többséggel elfogadta jogalkotási állásfoglalását (A6-
0083/2007, előadó: Duarte FREITAS – PPE-DE, PT), amelyben módosításokkal jóváhagyta 
az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia 
Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba 
hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-
ig terjedő időszakra történő bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (az 
eredetileg 1992-ben létrehozott kompenzációs rendszer meghosszabbítását). Az EP 
állásfoglalásában javasolja – a tagállamok közötti elosztási kulcs megtartásával – az éves 
pénzügyi keret 2 millió euróval történő emelését, amely így 15 millióról mintegy 17 millióra 
növekedne. Ennek révén figyelembe vehető a szállítási és a járulékos költségek emelkedése, 
amely elsősorban az olaj árának 2003. évi nagyarányú emelkedése miatt következett be, 
minek folytán a legkülső régiók földrajzi elhelyezkedéséből adódó többletköltségek tovább 
növekedtek. Az EP megismétli, hogy a létrehozott rendszert nem szabad időbeli korlátok közé 
szorítani, hiszen a legkülső elhelyezkedésből adódó állandó strukturális akadályok leküzdését 
szolgálja. Ezenkívül a kompenzációt nem szabad kizárólag a szállítási költség alapján 
számítani, és ez nem is korlátozódhat e költségek 75%-ára. Kompenzációt kellene adni a 
halászati termékek feldolgozása során használt termékek után, amennyiben ez nem ütközik 
más közösségi támogatásokkal – itt például az olajfélék, a só és a halfeldolgozásban használt 
más összetevők jönnek szóba. Az EP ezenkívül részletesebb követelményeket szabott meg a 
nyomon követhetőségre vonatkozó rendelkezések tekintetében abból a célból, hogy csakis 
legális halászatból származó termékek után járhasson kompenzáció.

2008. október 21-én a Parlament módosításokkal jóváhagyta a Közösség legkülső régióiban 
nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendeletet módosító tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatot (A6-0388/2008, előadó: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, 
PT). Mivel a legkülső régiókban a flotta nagyobb részben elavult – itt-ott 30 évnél is régebbi
– halászbárkákból áll, az EP véleménye szerint feltétlenül közösségi támogatást kell 
biztosítani e flották – különösen a kisüzemi flotta – megújítása és korszerűsítése érdekében e 
régiókban, a halak tárolási feltételeinek, valamint a halászattal foglalkozók munka- és 
biztonsági feltételeinek javítása céljából. A szóban forgó rendeletben előirányzott egyedi 
intézkedéseknek az EP véleménye szerint e régiókban figyelembe kell venniük a halászati 
ágazat sajátos szükségleteit. Az EP javasolja azt is, hogy a Bizottság javaslata által elérni 
kívánt célok teljesüléséhez életszerűbb határidőt szabjanak meg. A hajóépítő üzemek 
korlátozott kapacitására tekintettel az eredetileg javasolt 2009. december 31-ig tartó 
meghosszabbítás nem tűnik elégségesnek, és ezért hároméves hosszabbításra (2008. december 
31. – 2011. december 31.) tesz javaslatot. A Parlament által javasolt határidő bekerült a 2008. 
november 28-i 1207/2008/EK tanácsi rendeletbe.

VI. A halászati és akvakultúra-termékek közös piacszervezése (KPSZ)

A jelenlegi parlamenti ciklusban az Európai Parlament több alkalommal is nyilatkozott a 
halászati és akvakultúra-termékek közös piacszervezéséhez (KPSZ) kapcsolódó 
nehézségekről, nevezetesen a 2006. szeptember 28-i, a halászati ágazat gazdasági helyzetének 
javításáról, valamint a 2008. június 19-i, a halászati ágazatnak az üzemanyagárak emelkedése 
folytán bekövetkezett válságáról szóló nem jogalkotási állásfoglalásaiban (lásd a fent IV. 
szakaszt). 2007. december 12-én az EP külön is nem jogalkotási állásfoglalást fogadott el a 
halászati és akvakultúra-termékek ágazata piacának közös szervezéséről (A6-0467/2007, 



előadó: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

Utóbbi állásfoglalásában az EP úgy vélekedik, hogy sürgősen végre kell hajtani a halászati 
termékek közös piacszervezésének átfogó reformját annak érdekében, hogy az nagyobb 
mértékben hozzájáruljon az ágazat jövedelemtermelő képességének, a piacok stabilitásának, a 
halászati termékek megfelelőbb forgalomba hozatalának és a bennük megjelenő hozzáadott 
érték növekedésének a biztosításához. Az állásfoglalás különösen kiemeli, hogy a halászati 
termékek piacának közös szervezése jelentette előnyök – főleg a 2000. évi reform óta –
csökkentek az ágazat számára, és úgy véli, hogy a KPSZ jövőbeli reformja elé egyik fő 
célként e tendencia – a pénzügyi eszközök jelentős megerősítésével történő – megfordítását 
kell kitűzni. Az EP szerint a halászati termékek piacának közös szervezése nem járult hozzá 
megfelelő mértékben az elsődleges értékesítés árainak javulásához – amelyek stagnálnak, sőt 
2000 óta csökkennek –, sem pedig a hozzáadott érték jobb megosztásához az értékteremtő 
lánc egészét tekintve. Az EP felhívja a figyelmet rá, hogy a strukturális alapoknak hozzá kell 
járulniuk a termelőket az előállítás vagy a forgalmazás során támogató infrastruktúrák –
hűtést, feldolgozást, szállítást és forgalomba hozatalt szolgáló berendezések –
korszerűsítéséhez vagy megteremtéséhez. Az EP azt is kéri a Bizottságtól, hogy gyorsítsa fel 
a halászati termékek ökológiai minősítési folyamatát (lásd a fenti III. szakaszt) annak 
érdekében, hogy mind az Unión belül, mind azon kívül egészséges és tisztességes verseny 
alakuljon ki a különböző gazdasági szereplők között. Felkéri továbbá a Bizottságot, hogy 
mérje fel, milyen hatással vannak az importtermékek az elsődleges értékesítés áraira, valamint 
tanúsítson szilárdabb álláspontot a külső kereskedelmi kapcsolatok megítélésében, különösen 
a védzáradékoknak a Kereskedelmi Világszervezet keretében történő végrehajtása során. Az
EP egyébként feltétlenül szükségesnek tartja, hogy az importált és a belső piacon forgalomba 
hozott halászati termékekre ugyanazokat a normákat és követelményeket alkalmazzák, mint 
amelyek a közösségi halászati termékekkel szemben érvényesek.

A Halászati Bizottság 2008. november 5-én nyilvános meghallgatást szervezett a KPSZ 
egyik alapeleméről, a termelői szervezetekről, amelyen hat, különböző szervezeteket 
képviselő meghívott, valamint az AEOP (Termelői Szervezetek Európai Egyesülete) 
képviselője vett részt. Két külső tanulmány ismertetésére is sor került, amelyek közül az egyik 
a halászati és akvakultúra-termékek árképzési folyamatával foglalkozott (lásd a 8., 12. és 14. 
mellékletet).

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy 2009 novemberében javaslatot terjeszt elő a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezését érintő újabb reform 
tárgyában. Ez a reform különleges fontosságú lesz a Közösség és a világ piacainak fejlődési 
tendenciáit tekintve, valamint az ágazatot sújtó szociális és gazdasági válság körülményei 
közepette. Megjegyzendő, hogy nemrégiben nyilvánossá vált a Bizottság által megrendelt, a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezését vizsgáló külső értékelő 
tanulmány (felkerült az Európai Bizottság honlapjára is: 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). A Bizottság 2008 
júliusában azt is bejelentette, hogy árfigyelő rendszert kíván létrehozni, illetve a KPSZ
keretében ösztönözni kívánja a kínálat és a kereslet összhangjának megteremtését, a 
termékminőség javítását és a hal elsődleges értékesítésekor elérhető ár maximalizálását célzó 
intézkedéseket.

VII. Az integrált tengerpolitika felé

2006. június 7-én az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta „Az Unió tengerpolitikája felé: 
európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről” című zöld könyvet, és az új 
megközelítéssel kapcsolatban széleskörű konzultációt indított. Az úgynevezett 
„társbizottsági” eljárás keretében (EP eljárási szabályzata, 47. cikk) az illetékesnek kijelölt 
bizottsággal (a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal) együtt a Halászati Bizottság –



amelyet a vélemény társelőadója, Struan STEVENSON (PPE-DE, GB) képviselt – részt vett 
abban az összes érintett bizottságot tömörítő munkacsoportban, amely konszenzust próbált 
találni a végleges jelentés kérdésében (TRAN A6-0235/2007). 2007. március 20-án közös 
nyilvános meghallgatásra került sor, amelyen a különböző ágazatok képviselői és szakértői 
vettek részt. A Halászati Bizottság véleményét 2007. május 22-én fogadta el.

2007. június 15-i, „Az Unió tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a 
tengerek jövőjéről” című nem jogalkotási állásfoglalásában az EP üdvözli azt a tengerrel 
kapcsolatos politikák, fellépések és döntések integrálását megkívánó tengerpolitikát, amely 
ösztönzést ad a jobb koordinációnak, a nagyobb nyitottságnak és a fejlettebb 
együttműködésnek valamennyi olyan szereplő között, akiknek tevékenysége hatást gyakorol 
az európai óceánokra és tengerekre. Megállapítja, hogy mivel a halászat igen szabályozott 
gazdasági ágazat, olyan intézkedések elfogadására lesz szükség, amelyek biztosítják, hogy ez 
a szabályozás helyes gyakorlatokhoz és jó eredményekhez vezessen. Egyébként úgy véli, 
hogy a fenntarthatóság garantálása végett szükség van számos olyan tényező figyelembe 
vételére, amelyek befolyással vannak a halászati erőforrások állapotára: ilyen az 
éghajlatváltozás, a ragadozó állatok, a szennyezés, az olaj és a gáz utáni kutatás és a fúrások, 
a tengeri szélerőművek, a homok- és kavicsbányászat. Fenti állásfoglalásában az EP igen sok 
kérdésről véleményt mond: a partokkal kapcsolatos politikáról és a part menti területek 
fejlesztéséről, védett tengeri övezetek létrehozásáról, a legnagyobb fenntartható hozam 
elvének értelmezéséről, a visszadobások és a jogellenes halászat elleni küzdelemről, a 
közösségi vizek műholdas térképezési/tervezési programjáról, az akvakultúra fenntartható 
fejlesztéséről és a tengerpolitika finanszírozásáról.

2008. április 3-án a Halászati Bizottság elfogadott egy második véleményt is (a vélemény 
előadója: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT) a Közlekedési Bizottság számára, 
csatlakozva annak az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló újabb bizottsági 
közleményről készített saját kezdeményezésű jelentéséhez (TRAN A6-0163/2008 jelentés).

Újabb, 2008. szeptember 2-i „A tengerparti övezetek integrált európai kezelésével 
összefüggésben a halászatról és az akvakultúráról” szóló állásfoglalásában a tengerparti 
övezet integrált európai kezelésével összefüggésben a halászatról és az akvakultúráról (A/-
0286/2008, előadó: Ioannis GKLAVAKIS, PPE-DE, GR) az EP a Halászati Bizottság saját 
kezdeményezésű jelentése alapján úgy vélekedett, hogy a halászatot és az akvakultúrát 
integrálni kell egy olyan átfogó megközelítésbe, amely kiterjed az ezekben az övezetekben 
folytatott valamennyi tengeri tevékenységre és ezek azon képviselőire, akik bekapcsolódnak –
nevezetesen a transznacionális tengeri tevékenységi pólusok keretében – az érintett övezetek 
fenntartható fejlődéséhez illeszkedő fellépésekbe.

A Bizottság által az integrált tengerpolitika területére kidolgozott cselekvési terv nagyszámú 
kezdeményezést tartalmaz, amelyek között szerepel egy útiterv a tengeri térség tagállami 
fejlesztése céljából, a tengeri tevékenységi pólusok („klaszterek”) európai hálózata, egy 
európai tengerkutatási hálózat, valamint egy európai tengerfigyelő hálózat. A KHP integrálása 
ennek a politikának az általános rendszerébe az egyik központi témája a KHP jövőbeli 
reformjáról folyó vitának (lásd alább a XI. és XIV. szakaszt is).

VIII. Irányítás

A KHP 2002 decemberében elfogadott reformja Regionális Tanácsadó Testületek (RTT)
létrehozásáról rendelkezett, amelyek jogi keretét a 2371/2002/EK tanácsi alaprendelet 31. és 
32. cikke rögzítette. Az RTT-k létesítésének célja az volt, hogy KHP hasznosíthassa a 
halászok és más érdekeltek tudását és tapasztalatát, valamint figyelembe vehesse a közösségi 
vizeken előforduló különféle helyzeteket. Az ötödik ciklus végén, 2004. április 1-jei 
állásfoglalásában (A5-0167/2004, előadó: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL) az EP 



kifejtette véleményét az RTT-k létesítését a KHP keretében előirányzó tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról (2004/585/EK határozat). Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL).

A hatodik ciklusban az EP két állásfoglalást fogadott el konkrétan az RTT-kkel kapcsolatban, 
de számos más – jogalkotási és nem jogalkotási – állásfoglalásában is található utalások 
ezekre a fontos konzultatív szervezetekre. Az első állásfoglalás, amely 2007. április 26-án 
született (A6-0078/07, előadó: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB) jóváhagyja a 
2004/585/EK határozatot módosító tanácsi határozatra irányuló javaslatot, amelynek 
értelmében az RTT-k általános európai érdekű célokat követő szervezeteknek minősülnek, 
ami azt jelenti, hogy az RTT-k az eddigi degresszív finanszírozás helyett állandó 
finanszírozásban részesülnek. Az EP második, 2009. április 24-i állásfoglalása „A közös 
halászati politika keretében az irányításról: az Európai Parlament, a regionális tanácsadó 
testületek és egyéb szereplők” (A6-0187/2009, előadó: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB)
címet viseli. Tárgya a Bizottság 2008. júniusi közleménye, amely a 2004. évi határozat 
végrehajtásáról és az RTT-k működéséről szól. Az EP hangsúlyozza az RTT-k fontosságát és 
kéri, hogy hozzanak intézkedéseket láthatóságuk, a tudományos véleményekhez való 
hozzáférésük, a konzultációs folyamatban való részvételük, ajánlásaik nyomon követhetősége, 
valamint pénzeszközökkel való megfelelő ellátottságuk javítására. Az EP továbbá úgy véli, 
hogy a KHP jövőbeli reformja során a KHP nagyobb decentralizálása céljából teljes 
mértékben a megerősített RTT-kre kell alapozni annak érdekében, hogy a közösen elfogadott 
intézkedések alkalmazhatók legyenek a különböző övezetekben, figyelembe véve az eltérő 
halászati tevékenységeket és feltételeket. 2009. április 24-i állásfoglalásában az EP felkéri a 
Halászati Bizottságot, hogy erősítse kapcsolatait az RTT-kkel és azok tevékenységével; e 
felkérés teljesítése már a 2009 júliusában megalakuló új Halászati Bizottság feladata lesz.

A 2009. április 24-i állásfoglalás említést tesz a Halászati és Akvakultúraágazati Tanácsadó 
Bizottság szerepéről is, amely „a KHP egészére kiterjedő tanácsadó szerepet tölt be és lefedi a 
Közösség teljes térségét, míg a regionális tanácsadó testületek a hatókörükbe tartozó speciális 
tanácsadást látnak el”.

Az állásfoglalás keretében az EP megismétli arra irányuló kérését, hogy nagyobb mértékben 
vehessen részt a KHP meghatározásában, nyomon követésében és fejlesztésében, mégpedig a 
Halászati Bizottság tagjainak a halászati miniszterek Tanácsának ülésein, illetve a halászatot 
érintő partnerségi megállapodások keretében létrehozott vegyes bizottságok ülésein való –
megfigyelői minőségben történő – részvétele útján.

Az irányítás szerepét a KHP egyszerűsítésével összefüggésben az EP 2006. szeptember 6-i, 
a 2006-2008 közötti időszakra vonatkozó, a közös halászati politika egyszerűsítéséről és 
javításáról szóló cselekvési tervről kidolgozott jogalkotási állásfoglalása is hangsúlyozta
(A6-0228/2006, előadó: Philippe MORILLON - ALDE, FR). 

A téma alapvető fontosságú az Unió új tengerpolitikájára és a part menti övezetek kezelésére 
nézve (lásd fentebb a VII. szakaszt). A másik téma, amelyre az EP kiemelt figyelmet fordított,
a tudományos szakemberek, a döntéshozók és az érdekelt felek közötti kommunikáció javítása
(lásd alább a IX. szakaszt).

IX. Nemzetközi halászati kapcsolatok

 Kétoldalú megállapodások harmadik országokkal

Az Európai Közösség által harmadik országokkal kötött nemzetközi halászati megállapodások 
alapvető fontosságúak, mivel a közösségi flotta ezen országok vizein elégíti ki a közösségi 
igények több mint 30%-át, az itteni tevékenységéből származó érték pedig meghaladja az 
egymilliárd eurót. Egyébként a nyílt tengeri közösségi flotta több ezer embert foglalkoztat 



halászhajóin és az e tevékenységtől igen függő part menti övezetekben. A számítások szerint 
az ágazatban közvetlenül foglalkoztatottak legalább ötször annyi közvetett foglalkoztatottat 
jelentenek a feldolgozóiparban vagy a halászathoz kapcsolódó ágazatokban. 

A KHP 2002-es reformja lehetővé tette, hogy a hagyományos halászati megállapodások 
helyét a jelenlegi halászati partnerségi megállapodások (HPM) keretében átfogóbb és az 
együttműködésre jobban alapozó megközelítés vegye át. A HPM-ek hozzáférést biztosítanak 
az Európai Unió hajói számára, de céljuk a partnerországok azon képességének a növelése is, 
hogy saját vizeiken garantálhassák halászati üzemeik fennmaradását (erről lásd a Halászati 
Bizottság 2008. március 27-i, a DEVE Bizottság A6-0137/2008 számú saját kezdeményezésű 
jelentéséhez készült véleményét; a vélemény előadója: FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES)).

A mostani ciklus folyamán gyakorlatilag az összes hatályos halászati jegyzőkönyv megújult. 
Ezenkívül a létező megállapodások helyébe – a 2002-es reform által bevezetett új 
megközelítés eredményeként – fokozatosan partnerségi megállapodások léptek (az EP hatodik 
ciklusban elfogadott ide vonatkozó állásfoglalásainak jegyzéke a 4.4. mellékletben található).

Az Európai Bizottság Halászati Főigazgatósága és a Halászati Bizottság között 2006-ban 
kötött „gentlemen’s agreement” (lásd a 11.1. mellékletet) lehetővé tette – mind mennyiségi, 
mind minőségi értelemben – a Parlamentnek eljuttatott információk javítását. Körülbelül 
kéthavonta a Bizottság egyik képviselője részt vett a Halászati Bizottság ülésén azzal a céllal, 
hogy átadja a folyamatban lévő tárgyalások kapcsán a legfrissebb információkat, valamint 
tájékoztasson az elhárítandó nehézségekről és mindazon egyéb elemekről, amelyek fontosak 
lehetnek az előadók és az érdeklődő képviselők számára. Jelenleg az EP tájékoztatás gyanánt 
rendszeresen megkapja az értékelő elemzéseket, valamint a halászati megállapodások nyomon 
követésével foglalkozó vegyes bizottságok jegyzőkönyveit.

Ugyanakkor a halászati megállapodások tekintetében az intézményközi eljárás még további 
javításra szorul. Ugyanis még mindig fennállnak a késedelmes megkeresésekkel összefüggő 
problémák, amelyek folytán az EP-nek túlságosan is gyakran nyomás alatt kell dolgoznia és 
igen rövid határidőkön belül kell véleményt formálnia. Az Európai Parlament már sokszor 
kérte, hogy a Halászati Bizottság tagjai részt vehessenek a megállapodások nyomon követését 
végző vegyes bizottságokban. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése szorosabb 
intézményközi együttműködést tesz szükségessé, amelynek elő kell segítenie, hogy az 
Európai Parlament megfelelő időben hozzájusson a halászati megállapodásokra vonatkozó 
valamennyi információhoz, ideértve a jegyzőkönyvekről folytatott tárgyalások időszakát is 
(lásd alább a XIII. szakaszt).

 Többoldalú megállapodások – A regionális halászati irányító szervezetek (RHISZ)

E megállapodások célja a regionális együttműködés erősítése a nyílt tengeri halászati 
erőforrások és az érintkező halállományok megóvásának és fenntartható kiaknázásának a 
biztosítása. Másik igen fontos céljuk a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzése. 

A jelenlegi ciklus folyamán az Európai Unió e szervezetek mozgatóerejeként rendkívül 
jelentős szerepet vállalt, ösztönözte irányító mechanizmusaik erősítését és igyekezett 
tevékeny szerepet játszani valamennyi – akár ágazati, akár meghatározott földrajzi övezethez 
kötődő – szervezetben. A Parlament egyik prioritása, hogy az RHISZ-ek egységes cselekvési 
terveket fogadjanak el a szívességi lobogóhasználattal élő hajók által folytatott jogellenes 
halászat elleni küzdelem érdekében.

A ciklus folyamán a Parlament véleményt mondott a regionális halászati szervezetek által 
elfogadott különböző határozatok és ajánlások közösségi jogba történő átvételéről (lásd a 4.5. 
mellékletet). 



Az EP hatékonyabb és gyorsabb cselekvést kér az RHISZ-ek által elfogadott határozatok 
közösségi jogba történő átvétele területén. Állásfoglalásaiban a Bizottságot és a Tanácsot arra 
kéri, hogy tájékoztassák kellő időben a Parlamentet a regionális halászati szervezetek 
döntéshozó szervei elé kerülő azon kérdésekről, amelyek jogi kötelezettségekkel járnak a 
Közösség számára, mivel ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az EP ténylegesen is részt 
vehessen a döntéshozatali folyamatban.

A hatodik ciklus folyamán a Parlament 2006. április 27-én hozzájárulását adta az Amerika-
közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezmény aláírásához (A6-0070/06, 
előadó: Duarte FREITAS - PPE-DE, PT). Ezenkívül sikertelenül kérte a jogi alap 
megváltoztatását – konzultációs eljárásról hozzájárulási eljárásra – az Indiai-óceán déli 
részére vonatkozó halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat esetében (2008. szeptember 1-jei 
jogalkotási állásfoglalás (A6-315/2008, előadó: Philippe MORILLON - ALDE, FR). Az EP 
2008. december 22-én keresetet nyújtott be a Tanács ellen (C-566/08 sz. ügy) a 2008. 
szeptember 29-i 2008/780/EK határozat megsemmisítése tárgyában azzal az indokolással, 
hogy ezt a határozatot az EP hozzájárulását előíró eljárás szerint kellett volna elfogadni. A 
Parlament ugyanis úgy véli, hogy a kérdéses megállapodás együttműködési eljárások 
megszervezése révén sajátos intézményi keretet hoz létre, vagyis az alkalmazandó jogi alapot 
az EKSz. 37. cikke adja meg, összefüggésben az EKSz. 300. cikke (2) bekezdése első 
albekezdése első mondatával, valamint a (3) bekezdés második albekezdésével.

X. Kutatás és adatgyűjtés

A halászattal kapcsolatos megbízható alapadatok rendszeres összegyűjtése sarokköve a 
halállományokra vonatkozó becsléseknek és tudományos véleményalkotásnak, 
következésképpen alapvető fontosságú a KHP végrehajtása szempontjából.

A tudományos és műszaki vélemények megbízhatósága az egyik olyan visszatérő probléma, 
amelyet a halászati ágazat képviselői a Halászati Bizottság által szervezett számos ülésen és 
meghallgatáson újból és újból felvetnek. Valóban, a szakértői vélemények igen gyakran 
gyökeresen eltérnek, sőt ellent is mondanak azoknak a halállományokra vonatkozó 
tudományos becsléseknek, amelyekre a Bizottság elfogadott intézkedéseit alapozta. 

2007. november 13-án elfogadott jogalkotási állásfoglalásában (A6-0407/2007 sz. jelentés, 
előadó: Paulo CASACA - PSE, PT) az EP a konzultációs eljárás keretében módosította a 
halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi 
keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos 
tanácsadás támogatásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. A rendelet 
szabályokat állapított meg a következőkkel kapcsolatban: i) a halászati ágazatra vonatkozó 
biológiai, műszaki, környezeti és szociális-gazdasági adatok többéves programok keretében 
folytatott összegyűjtése és kezelése; ii) a halászati ágazatra vonatkozó adatok tudományos 
elemzések céljára történő felhasználása a közös halászati politika keretében. A rendelet 
rendelkezéseket tartalmaz még a KHP végrehajtásához szükséges tudományos 
szakvélemények javítása érdekében.

Ugyan a KHP vonatkozásában általában a konzultációs eljárás alkalmazandó (37. cikk), 
statisztikák összeállítása esetén az EK-Szerződés 285. cikkének megfelelően az együttdöntési 
eljárást kell alkalmazni. A hatodik ciklus folyamán az EP nagy vonalaiban – együttdöntési 
eljárásban és bizonyos módosításokkal – jóváhagyta a tagállamokban kirakodott halászati 
termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatot (2006. június 15-én első olvasatban elfogadott álláspont (A6-0169/2006, 
előadó: Philippe MORILLON - ALDE, FR) és 2006. december 12-én elfogadott 
állásfoglalás a Tanács közös álláspontjáról (A6-0400/06). A tagállamokban kirakodott 



halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról szóló és az 1382/91/EGK tanácsi 
rendeletet hatályon kívül helyező 1921/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2007. 
január 19-én lépett hatályba. Előirányozza, hogy a tagállamok harmonizált adatokat 
szolgáltatnak a területükön kirakodott mennyiségekről és azok értékéről annak érdekében, 
hogy a halászati termékek piacáról elemzés, illetve a halászat helyzetéről átfogó gazdasági 
elemzések készülhessenek. 2008. január 31-én az EP az együttdöntési eljárás első 
olvasatában elfogadta a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó 
statisztikákról szóló rendeletre irányuló javaslatról kidolgozott jogalkotási állásfoglalást. A 
plenáris ülésen elfogadott szöveg az A6-0001/2008 sz. jelentés (előadó: Philippe 
MORILLON – ALDE, FR) alapján a Tanáccsal tárgyalás útján kialakított megállapodás 
eredménye. A 2008. július 9-i 762/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása 
elvben lehetővé teszi jobb statisztikai adatok elérését a tagállamok területén folytatott 
valamennyi halászati és halgazdálkodási tevékenység vonatkozásában. A Halászati Bizottság 
továbbá jóváhagyott három véleményt a Jogi Bizottság számára a halászati ágazatra 
vonatkozó statisztikai adatok közléséről szóló rendeletek átdolgozására irányuló három 
javaslat kapcsán (2009. március 11-i 216/2009/EK, 217/2009/EK és 218/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletek). Valamennyi említett rendelet alkalmazza az ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárásnak elkeresztelt új komitológiai eljárást, amely alapján a tervezett 
ún. „kvázi jogalkotási” intézkedéseket az EP bizonyos feltételek megléte esetén elutasíthatja. 

2009. február 19-én az EP nem jogalkotási állásfoglalást fogadott el a közös halászati 
politika területén alkalmazott kutatásról (A6-0016/2009, előadó: Rosa MIGUÉLEZ 
RAMOS - PSE, ES). – Az állásfoglalás felhívja a Bizottságot, hogy a 2010-re tervezett 
félidős értékelés alkalmával vizsgálja felül a 7. keretprogramot, nagyobb figyelmet fordítva a 
halászat és az akvakultúra sajátos problémáira. Az EP hangsúlyozza, hogy a KHP hatékony 
végrehajtásának biztosítása céljából az alkalmazott kutatás területén specifikus programok 
kidolgozására van szükség, amelyeknek finanszírozásához megfelelő költségvetési keretet 
kell biztosítani. A Parlament ajánlja, hogy a tudományos tengerkutatásban ne csak a halászati
erőforrások állapotának megismerését célzó kutatások kapjanak elsőbbséget, hanem azok is, 
amelyek a halászati üzemek irányítását meghatározó ökoszisztéma-alapú, kereskedelmi, 
gazdasági és szociális aspektusokra irányulnak, mivel ezek valamennyien alapvető
fontosságúak. Az EP végül felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő – a tagállamokban már 
meglévő fizikai infrastruktúrákra alapozva – egy olyan stabil európai hálózat kiépítését, amely 
a tengeri környezet megfigyelését és adatgyűjtést végezne, és amely megkönnyítené az 
információk cseréjét az ágazatban tevékenykedők és az európai kutatási intézmények között, 
továbbá biztosítaná az Unió helyezését a „kiválósági listán”.

2008. szeptember 9-én a Halászati Bizottságban nyilvános konferenciára került sor 
„Megerősített párbeszéd a tudomány és a halászat művelői között a megújult közös halászati 
politika szolgálatában” címmel (lásd a 8., 13. és 14. mellékletet). A konferencia célja a 
tudósok, a halászok, a politikai hatóságok és a hivatalok közötti párbeszéd erősítése volt a 
közös halászati politika alapján hozott intézkedések kidolgozása és végrehajtása területén. 
Megállapítva, hogy rövidtávon nyilvánvaló érdekellentét áll fenn a halászok és a tudósok 
között (a hosszú távú célok összeegyeztethetőbbek egymással), a képviselők felhívták a 
Bizottságot, hogy ösztönözze a halászok és a tudósok közötti szorosabb együttműködést, 
gyűjtse össze az arra vonatkozó információkat, hogy a tudósok és a halászok közötti 
párbeszéd jelenleg milyen módon zajlik a különböző tagállamokban, továbbá térképezze fel a 
bevált gyakorlatokat. Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy nyilvánvalóvá kell tenni 
a halászok számára és tudatosítani kell bennük, hogy érdekük fűződik ahhoz, hogy rövidtávon 
feltételezett gazdasági veszteségeik becslésekor figyelembe vegyék a közép- vagy 
hosszútávon várható nyereséget is.

XI. Költségvetési aspektusok



A halászati iparág számára a közösségi költségvetés jelenti a fő finanszírozási közpénzforrást, 
amelyből mintegy évi egymilliárd euró jut el hozzá. A költségvetést 2004 óta – azaz amióta a 
halászattal kapcsolatos valamennyi költségvetési tétel egyazon rovatban (11. fejezet – Tengeri 
ügyek és halászat) jelenik meg – tevékenységi alapon állítják össze.

A hatodik ciklus eseménye volt az Európai Halászati Alap létrejötte, amely megváltoztatta a 
halászati költségvetés szerkezetét (lásd fentebb a V. szakaszt), valamint a 2007–2013-as 
időszakra szóló pénzügyi perspektívák kidolgozása is.

 Pénzügyi perspektívák a 2007–2013-as időszakra

A 2007–2013-as időszak pénzügyi keretét – a költségvetési fegyelem megvalósítása céljából 
– a költségvetési fegyelem és a jó pénzügyi irányítás kérdésében az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság által 2006. május 17-én kötött intézményközi megállapodás 
tartalmazza. A megállapodás célja ezenkívül az éves költségvetési eljárás lebonyolításának és 
a költségvetést érintő intézményközi együttműködésnek a javítása is.

A kibővített Unió 2007–2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről az 
ideiglenes bizottság részére készített véleményében (2005. június 8-án elfogadott A6-
0153/2005 számú nem jogalkotási állásfoglalás) a Halászati Bizottság (a vélemény 
előadója: Paulo CASACA – PSE, PT) úgy becsüli, hogy a közös halászati politika számára 
a 2. soron előirányzott keretösszeg – azaz 7,9 milliárd euró a 2007–2013-as időszakra, amely 
évi 3% emelést tartalmaz (a 2006. évi 909 millió euró 2013-ra 1,125 milliárd euróra 
emelkedik) – elfogadhatatlan, mivel nem veszi tekintetbe sem az új tagállamok, sem az EU-
25 igényeit; véleménye szerint a KHP fenntartható fejlődésre alapozó reformja megfelelő 
pénzügyi eszközök hiányában nem válhat valósággá.

 Az EP módosításai

A halászati politika a jelenlegi parlamenti ciklus öt éve alatt megváltozott. A reform óta a 
költségvetési véleményalkotás a reform megvalósításának javítását célzó javaslatokra irányul.

A 2005-ös költségvetéssel összefüggésben a Parlament hangsúlyozta annak fontosságát, hogy 
elegendő nagyságú összeget irányozzanak elő a Halászati Ellenőrző Ügynökség felállítására. 
2005-ben a Parlament az iparral és a közös halászati politikában érintettek összességével 
folytatott párbeszéd erősítésére összpontosított, mivel az a KHP reformja következtében 
elsődleges fontosságúvá vált. 2006-ban a Parlament arra hívta fel a figyelmet, hogy az 
Európai Halászati Alap megfelelő finanszírozást igényel. 2007-ben a Parlament véleményt 
mondott a halászati kutatás számára előirányzott pénzügyi keret fenntartásáról. 2008-ban a 
Parlament javasolta, hogy növeljék a halászati erőforrások kezelésének támogatására 
(alapadatok összegyűjtése) szolgáló kereteket.

A Parlament hangsúlyozta a part menti halászat jelentőségét is. A Parlament rendszeresen 
felhívta a figyelmet arra, hogy a bővítés szükségletei, a jobb ellenőrzés és felügyelet, a 
nemzetközi halászati megállapodások jobb egyensúlya, a legkülső régiók megnövelt 
támogatása, a fenntartható új technikák kidolgozására irányuló kutatások megfelelő 
finanszírozást igényelnek. A Parlament támogatja a regionális halászati szervezetekkel való 
együttműködés erősítését is a döntéshozatali folyamatban.

 Kísérleti projektek és előkészítő fellépések

2007-ben a Parlament két évre elosztott 6,5 millió euróval beindította a „Tengerpolitika” 
előkészítő fellépést. Ebből a keretből azokat a vizsgálatokat kell fedezni, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a születőben levő tengerpolitikát tények és elemzések megbízható 
együttesére lehessen alapozni, amennyiben e téren hiányosságok állnak fenn és amennyiben 
ezekre az elemekre szükség van a hatáselemzésekhez és a jövőbeli politikai döntések 



előkészítéséhez. Ez a helyzet a tengerekkel kapcsolatos terület szociális-gazdasági és jogi 
kérdések esetében.

Ezért a lehetséges jövőbeli fellépés érdekében három átfogó területet jelöltek ki: a tengeri 
térség fejlesztését, a tengeri térségre vonatkozó adatok összegyűjtésére hivatott rendszerek 
integrálását és közelítését, valamint a tengerfelügyeletet. A keretből kell ezenfelül fedezni a 
az ide vonatkozó jövőbeli javaslatokhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítéséhez fűződő költségeket is.

2007-ben négymilliós költségvetéssel beindítottak egy „Hálózatépítés és bevált gyakorlatok a 
tengerpolitikában” elnevezésű kísérleti projektet is. Ez az összeg szolgál a különböző 
tengerfelügyeleti rendszerek integrálását, a tengerekre vonatkozó tudományos adatok 
összegyűjtését, továbbá a tengerpolitikával és a part menti területek kezelésével kapcsolatos 
hálózatok és bevált gyakorlatok közkinccsé tételét célzó kísérleti projektek támogatására.

2008-ban a Parlament négymillió eurós kerettel beindított egy újabb, „A halászati termékek 
piaci árainak figyelője” elnevezésű előkészítő fellépést. Ebből a keretből kell fedezni az 
árképzés nyomon követését és megfigyelését szolgáló rendszer, valamint egy értékelési 
eljárás kialakítását a halászati és az akvakultúratermékek esetében.

XII. Intézményközi kapcsolatok

Az Európai Bizottsággal és a biztossal fenntartott kapcsolatok a parlamenti ciklus teljes 
időtartama alatt kielégítőek voltak. Megjegyzendő, hogy a Bizottság illetékes főigazgatósága 
(a korábbi DG FISH, újabban DG MARE, azaz a Tengeri és Halászati Ügyek 
Főigazgatósága) 2008-ban mélyreható átalakuláson esett át. A biztos és a főigazgatóság 
vezetője tevékenyen és rendszeresen részt vettek a Halászati Bizottság ülésein. 2006-óta 
„gentlemen’s agreement” szabályozza a halászati megállapodásokról való rendszeres 
információközlést (lásd a 11.1. mellékletet). Mindazonáltal továbbra is keresni kell a halászati 
megállapodásokkal kapcsolatos intézményközi eljárás javításának lehetőségét. Ugyanis még 
mindig fennállnak a késedelmes megkeresésekkel összefüggő problémák, amelyek folytán az 
EP-nek túlságosan is gyakran nyomás alatt kell dolgoznia és igen rövid határidőkön belül kell 
véleményt formálnia. Az Európai Parlament már sokszor kérte, hogy a Halászati Bizottság 
tagjai részt vehessenek a megállapodások nyomon követését végző vegyes bizottságokban. A 
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése szorosabb intézményközi együttműködést tesz 
szükségessé, amelynek elő kell segítenie, hogy az Európai Parlament megfelelő időben 
hozzájusson a halászati megállapodásokra vonatkozó információkhoz, ideértve a 
jegyzőkönyvekről folytatott tárgyalások időszakát, továbbá a regionális halászati irányító 
szervezetek üléseinek előkészítésével és nyomon követésével kapcsolatos információkat is.

A Halászati Bizottság tagjai megfigyelői minőségben és az EB küldöttségének tagjaiként részt 
vehettek e szervezetek egyes ülésein (lásd a 10. mellékletet). Ugyanakkor mindeddig nem 
vehettek részt az EB küldöttségének belső koordinációs ülésein. Megjegyzendő, hogy a 
Bizottság a francia elnökség kérésére 2008-ban tanácsi határozatra irányuló javaslatokat 
nyújtott be a regionális halászati irányító szervezetekben képviselendő közösségi 
álláspontokra vonatkozóan azokban az esetekben, amikor az utóbbiaknak jogi 
következményekkel járó határozatokat kell elfogadniuk, az EK-Szerződés 300. cikke (2) 
bekezdése második albekezdésének értelmében.

A Tanács hivatalban levő elnökségei rendszeresen eljöttek ismertetni programjukat és 
válaszolni a képviselők kérdéseire. A Tanáccsal való igen jó együttműködésre meg kell 
említenünk két kiemelkedő példát 2008-ból: 2008. szeptember 9-én, együttműködésben a 
francia elnökséggel, konferenciára került sor „Megerősített párbeszéd a tudomány és a 
halászat művelői között a megújult közös halászati politika szolgálatában” címmel, továbbá a 



Halászati Bizottság elnöke meghívást kapott a KHP jövőbeli reformjával foglalkozó – a 
francia elnökség által szervezett – miniszteri konferenciára, ahol aktívan közreműködve 
ismertethette az Európai Parlament álláspontját. 2007-ben – a portugál elnökség idején – az 
EP Halászati Bizottsága tevékenyen részt vehetett a jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászattal foglalkozó miniszterközi konferencián is, amelyre 2007. október 
29-én, Lisszabonban került sor. Megjegyzendő, hogy a KHP keretében történő irányítással 
foglalkozó április 24-i állásfoglalásában az EP kérte, hogy a Halászati Bizottság tagjai 
megfigyelőként részt vehessenek a halászati miniszterek Tanácsának ülésein (lásd a 11.4. 
mellékletet). 

A Közösség Halászati Ellenőrző Ügynökségének ügyvezető igazgatója több alkalommal is 
ismertette a Halászati Bizottság előtt az ügynökség programját és tevékenységét, valamint 
tevékenyen részt vett a kapcsolódó eszmecserékben.

XIII. A Lisszaboni Szerződés és a KHP

A Halászati Bizottság 2008. május 28-án véleményt fogadott el (a vélemény előadója: Rosa 
MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) az Alkotmányügyi Bizottság számára annak a Lisszaboni 
Szerződés végrehajtása következményeiről szóló jelentéséhez kapcsolódóan (az AFCO 
jelentése, A6-0145/2009, 2009. május 7-i EP-állásfoglalás).

A Lisszaboni Szerződés a közös halászati politika (KHP) keretében a döntéshozatali rendszer 
nagymérvű átalakítását jelenti, mivel hatályba lépésétől kezdve a Parlament egyszerű 
konzultatív testületből – általános értelemben – a Tanáccsal egyenrangú, döntéshozói 
hatalmat birtokló jogalkotóvá válik. Ebben az új helyzetben a Parlament és a Tanács a rendes 
jogalkotási eljárás (az együttdöntési eljárás) szerint állapítják meg a KHP célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges rendelkezéseket (az Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) 
bekezdése).

Az Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (3) bekezdése ellenben megállapítja, 
hogy a halászati lehetőségek kijelölésére és tagállamok közötti elosztására vonatkozó 
intézkedések (legnagyobb fogásmennyiségek és kvóták) továbbra is kizárólag a Tanács 
hatáskörébe tartoznak, mivel ezen a területen a Parlament részvétele nem szükséges.

Minden más, nem a halászati lehetőségek megállapítására és a kvóták elosztására vonatkozó 
kérdés, amely formálisan szerepelhet az éves rendeletben – így a technikai intézkedésekre 
vagy a halászati erőfeszítésre, vagy akár a regionális halászati irányító szervezetek (RHISZ) 
által saját jogi alapon elfogadott megállapodások közösségi jogba történő átvételére 
vonatkozó kérdések – a rendes jogalkotási eljárás körébe tartozik majd.

A környezetvédelem általában megosztott hatáskörbe tartozik. A Parlament ezért kéri az Unió 
működéséről szóló szerződés 3. cikkében szereplő „tengeri biológiai erőforrások” kifejezés, 
valamint azon feltételek tisztázását, amelyek esetén ezek a „közös halászati politika” 
hatáskörébe tartoznak, annak érdekében, hogy pontosabban lehessen meghatározni a 
kizárólagos hatáskör kiterjedését.

A nemzetközi halászati megállapodások területén a legfontosabb újítás e megállapodások 
megkötésének folyamatához kapcsolódik, mivel az új szerződés egyértelműen kimondja, 
hogy mielőtt a Tanács ezeket megköthetné, el kell nyernie a Parlament jóváhagyását. A 
gyakorlatban ez a vétójog a Parlament szempontjából kiszélesíti és megerősíti a jóváhagyási 
eljárásra vonatkozó jelenleg alkalmazott rendelkezéseket, amelyek csak a jelentős 
költségvetési kihatással járó vagy specifikus intézményi keret létrehozását igénylő 
megállapodások esetén alkalmazandók.



A Lisszaboni Szerződés és az új szabályok sorsától függetlenül az EP Halászati Bizottsága 
úgy véli, hogy a megállapodások említett tárgyalási és megkötési folyamatát érdemes lenne 
felülvizsgálni. A megállapodások tárgyalási szakaszában a Bizottságnak pontos információkat 
kellene eljuttatnia a Parlamenthez. Ezenfelül a Parlamentnek megfigyelői minőségben részt 
kellene vennie a halászati megállapodásokban előírt vegyes bizottságok ülésein, és ennek a 
lehetőségnek az intézményközi megállapodásban is meg kellene jelennie (e kérdésről lásd az 
EP 2009. május 7-i, az EP Lisszaboni Szerződés szerinti új szerepéről és új hatásköreiről 
szóló állásfoglalását, különösen a 32., 46., 59. és 79. bekezdést).

XIV. A KHP állapotfelmérése és jövőbeli reformja

A közös halászati politika (KHP) legutóbbi reformjára 2002 végén került sor. A reform 
alapelveit a 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendelet tartalmazza. A rendelet szerint 2012-
ben el kell végezni a közös halászati politika működésének értékelését annak érdekében, hogy 
hozzáigazítsák az ágazatban bekövetkezett változásokhoz.

A Bizottság elindította a konzultációs eljárást a halászati tevékenységben érdekelt valamennyi 
szereplővel (halászok, feldolgozóipar, fel- és lemenő iparágak, közhivatalok). A 2008. 
szeptember 29-i informális Tanácson folytatandó vita és a KHP hatékonyságának erősítését, 
az európai flotta gazdasági életképességének biztosítását, a halállományok megóvását, a KHP 
tengerpolitikába történő integrálását és a fogyasztók számára élelmiszerek előállítását célzó 
továbbgondolkodás alapjaként közzétett egy munkadokumentumot. 2009. április 22-én a 
Bizottság elfogadta az Unió KHP-jának jövőjéről szóló zöld könyvet, amelyet a Halászati 
Bizottság 2009. április 30-i – a ciklus utolsó – ülésén mutattak be.

A Halászati Bizottság is belefogott a legutóbbi években hatályos KHP működésének mérlegét 
megvonó munkába, valamint a 2013-ra tervezett újabb reform keretében megoldandó 
kérdések elemzésébe.

A hatodik parlamenti ciklusban elfogadott saját kezdeményezésű jelentések némelyikében, 
valamint a jelentésekhez kapcsolódóan megszervezett különböző meghallgatások, vizsgálatok 
és műhelyek alkalmával a Halászati Bizottság megvizsgálta a vitatémák bizonyos – időnként
eléggé vitatott – aspektusait (például:  FRAGA ESTEVEZ A6-298/2007 számú jelentése „Az 
EU halászatában a fenntarthatóság elvének a legnagyobb fenntartható hozamon keresztül 
történő végrehajtásáról”, ATTWOOLL A6- 0060/2008 számú jelentése „A halászati jogokon 
alapuló irányítási eszközökről” és GUERREIRO A6-0485/2008 számú jelentése „Az 
ökoszisztéma-alapú szemléletről” – lásd fentebb a III. szakaszt).

2009. február 10-én a Halászati Bizottság nyilvános meghallgatást szervezett a kérdésről (lásd 
a 8. és 14. mellékletet), amelyen különböző regionális tanácsadó testületek (RTT) – Északi-
tengeri RTT, Nyugat-déltengeri RTT, Távoli Halászflotta RTT – és egyes tagállamok (Dánia, 
Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Portugália, Nagy-Britannia) nemzeti hivatalainak 
képviselői vettek részt.

A résztvevők és a képviselők vitája rávilágított azokra a fő kérdésekre, amelyeket a reform 
célkitűzései tartalmaznak majd: a flotta méreteinek hozzáigazítása az erőforrásokhoz a 
fenntartható halászat érdekében; szerkezeti változtatások és pénzügyi támogatás elfogadása az 
ágazat láthatóságának biztosítása céljából; egyensúlyteremtés egyfelől a növekvő ütemű – a 
halászati üzemeknek az egyes földrajzi régiók sajátosságaihoz való hozzáigazítását szolgáló –
regionalizáció, másfelől az egyenlő bánásmód elvét valamennyi halász számára garantáló 
egyértelmű és azonos szabályok alkalmazása között; megállapodás a visszadobások 
problémájának kielégítő megoldásáról, mert az egyenértékű az élelmezési források 
szégyenteljes pazarlásával; a flottairányítási rendszerek felülvizsgálata a változó 
erőforrásokhoz való – akár a legnagyobb kifogható mennyiségek (TAC) és kvóták, akár a 



halászati erőfeszítés útján, vagy pedig más irányítási formák igénybe vételével történő –
hozzáigazításuk érdekében; az akvakultúra szerepének erősítése a KHP-ban, lévén hogy 
annak szerepe egyre növekszik a piac ellátásában.

Megjegyzendő, hogy 2009. április 8-án napvilágot látott a Bizottság régóta várt közleménye 
„Új lendület az európai akvakultúra fenntartható fejlődésének" címmel. A Halászati Bizottság 
a maga részéről 2008. április 27-én nyilvános meghallgatást szervezett a témáról.
A legutóbb közzétett zöld könyv szerint a Bizottság 2010 első félévére elvégzi a vita 
összefoglalását, és közzéteszi következtetéseit a KHP reformjának fő irányaival kapcsolatban. 
Ezután hatáselemzés készül, majd – az érdekelt szereplőkkel folytatott kiegészítő 
konzultációk után – a Bizottság kidolgozza az új alaprendeletre irányuló javaslatát, amelyet a 
Tanács és az Európai Parlament elé terjeszt az egyéb – a jogi alapokra vonatkozó –
javaslatokkal együtt, a 2013-ban hatályba lépő új pénzügyi kerettel összefüggésben.
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(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement
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and control system

23/02/2005

CNS/2005/0005
C6-0036/05

Specific action for 
transfers of vessels to 
countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks 
in the Channel and Bay 
of Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern 
hake and Norway lobster 
stocks

14/04/2005

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and 
pilot projects in relation 
to the CFP

26/05/2005
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Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast 
Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures 
for the sustainable 
exploitation of fishery 
resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme 
(AIDCP)

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Rebuilding plan for 
Greenland halibut

23/06/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 

reporting of fishing 
activities and remote 
sensing

06/09/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures for 
the Baltic Sea, the Belts 
and the Sound

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan 
for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of 
applications for fishing 
licences to third countries 
before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend Regl. 3317/94)

13/12/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards 
Member States’ fisheries 
control programmes

15/12/2005

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and 
Law of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005
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Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/03/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia 
Partnership Agreement

15/03/2006

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-
2006)

27/04/2006

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 

strengthening of the 
Inter-American Tropical 
Tuna Commission

27/04/2006

Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable 
to animals and 
aquaculture products

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol 
to the fisheries agreement 
with São Tomé and 
Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement
(denunciation of the 
agreement, derog. Regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European 
eel stocks

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and the 
problems of inshore 
fishermen

15/06/2006
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Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in Member 
States

15/06/2006

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan 
for simplifying and 
improving the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles 
Partnership Agreement 

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach 
towards eco-labelling 
schemes for fisheries 
products

07/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Agreement 
(extension of  protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for 
fisheries exploiting 
stocks of plaice and sole 
in the North Sea

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of 
Regulation 104/2000 on 
the common organisation 
of the markets in the 
fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in 
aquaculture

14/11/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde 
Partnership Agreement

30/11/2006

Morillon A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in the Member 
States (second reading)

12/12/2006
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Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/156 EC-Gabon Fisheries 
Agreement

01/02/2007

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for 
the conservation of
stocks of highly 
migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC 
and WCPFC)

14/02/2007

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of 
drift nets

14/02/2007

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the 
EU action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory 
councils in the context of 
the CFP

26/04/2007

Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for 
additional costs incurred 
in the marketing of 
certain fishery products 
from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Rèunion

26/04/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of 
Regulation 2371/2002 on 
the conservation and 
sustainable exploitation 
of fishery resources 
under the CFP

26/04/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia agreement on 
fisheries and the 
conservation of resources 
in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement 

24/05/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea 
and fisheries exploiting 
them

06/06/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the 
regulatory area of the 
North-West Atlantic 
Fisheries Organisation 
(NAFO)

07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 19/06/2007
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Agreement
Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 

Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
the production of 
fishmeal and fish oil

10/07/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing 
activities in waters 
covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementation of 
sustainability in EU 
fisheries through 
maximum sustainable 
yield

06/09/2007

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of 
Regulation 1543/2000 
establishing a 
Community framework 
for the collection and 
management of the data 
needed to conduct the 
CFP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
Partnership Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar 
Partnership Agreement

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework 
for the collection, 
management and use of 
fisheries data and support 
for scientific advice 
regarding the common 
fisheries policy

13/11/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

14/11/2007
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Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008
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- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009



DV\784020EN.doc 37/72 PE423.984

EN

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009

Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound

13/10/2005

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.



DV\784020EN.doc 38/72 PE423.984

EN

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the 
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from 
the adverse impacts of bottom 
fishing gears

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
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Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 
Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 

costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005
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Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005
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Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe
Partnership Agreement

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 25/10/2007
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Agreement
Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 

Agreement
25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species
(ICCAT, IOTC, IATTC and
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 
waters covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007
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Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean
(ICCAT)

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation 
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 

animals and aquaculture 
products

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 14/11/2006
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absent species in aquaculture
Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 

States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 

10/07/2007
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fish oil
Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 

simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05

Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 

19/04/06
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financial management
Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)

A6-0334/2008 (TRAN)
COD/2005/0239 Community vessel traffic 

monitoring and 
information system

28/08/06

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 
effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics 
in certain areas other than 
the North Atlantic 
(recast)

03/04/08
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Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity statistics 
in the North West Atlantic 
(recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role and 
responsibilities 
implementing the Treaty of 
Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08

Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member States 
to ratify, in the interests of 
the European Community, 
the Work in Fishing 
Convention of the 
International Labour 
Organisation (Convention 
188)

07/10/08

Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4
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Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling

18/02/2009
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Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008

Annex 8 - Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
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Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09

* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in question.

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West Dartmouth (Nova Scotia, 18-22/09/2006
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Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) Canada)
Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 
Organisation (SEAFO)

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on 
eradicating illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat



DV\784020EN.doc 52/72 PE423.984

EN

20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to the 
legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the coordinators 
meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the 
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, in 
particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal circumstances, 
this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 6 months for the 
initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file on 
Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries agreements. 
These meetings should take place regularly and, if necessary, every 2 months, at the 
request of the Commission or the Committee on Fisheries. The meetings can, if required 
be held in camera. In certain cases, the Committee on Fisheries may delegate the 
responsibility for obtaining this information to the rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement of 
negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for a 
minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.
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11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the work 
and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal areas, in 
particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 

relevant;
d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 

Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.

2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:

- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;

- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy and 
gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings and/or of the 
Committee's meetings ;

- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect 
relevance and assessment in the terms of reference of the invitation to tenders 

regarding the requested external studies;
- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the situation 

of women in the fisheries sector;
- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 

appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.
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11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on 
Fisheries) – proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group 
coordinators of 10 May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its 
management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas 
and oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;

4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new)policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture 
and the processing of fish products, including financial instruments and 
funds;

5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)

11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 
Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional 
Advisory Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the 
Committee on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in 
committee on 23 March 2009.

"The European Parliament,"

"(...)"
D. whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 

the setting of TACs and quotas,
E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 
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agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,
I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination 

meetings with the Commission,
N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
2. Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of participation 
for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional fisheries 
management organisations (RFMOs) and other international bodies whose meetings 
are given over to discussion of subjects affecting the Common Fisheries Policy 
(CFP), on the understanding that this should in no way detract from their present 
observer status at meetings for which such an arrangement has been agreed;

3. Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to bring
the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition that entry 
into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater responsibilities for 
Parliament, since partnership agreements will have to be approved by the assent 
procedure;

"(...)"
14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee of the 

Regions and the European Economic and Social Committee;
"(...)"
16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 

to:
- appoint member(s) of the Committee as a liaison for each RAC and to report on 

its activities;
- ensure that at regular intervals and, in particular, when the agenda covers 

matters on which they are involved in giving advice or making 
recommendations, RACs are invited to participate in Parliament's  Committee on 
Fisheries  in order to present their advice or recommendations,

- establish a procedure to ensure that the secretariats of the Committee on 
Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC Committee remain in regular contact for 
the purpose of exchanging and gathering information related to their activities, 
advice, and recommendations,

- host an annual conference involving the RACs and the Commission;

"(...)"
18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;
"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;
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Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third countries 
visited by committee delegations, available on the website www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 14 - List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)
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Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office of 
the Council)

Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

Guadiana)
- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs

Meeting of 25 November 2004

- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
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- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries Policy 
(Estonia)

- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki (Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 

(Spain)
- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer Affairs 

(Sweden)

Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development (President-in-Office of the Council)

- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development

Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish association 
for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, international 
and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)

- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
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- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries Trade 

Union Federation)
- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the national 

maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens Coordination 

Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
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- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation Union 

(IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:

- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), co-
president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))

- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of EFARO)

Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the Council)

Meeting of 12 July 2005

Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005

- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 
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Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados de 

Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)

Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional de 

Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
- Mr José Gouyen 
- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation of 

fisheries unions, Portugal)
- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and 
sound financial management) 

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)
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Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)

Meeting of 3 May 2006

Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)

Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)
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Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de 

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish Oceanographic 

Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: development, 
challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)
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Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer protection 
and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:

- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing Vessel
Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries Institute in 
Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international organisations
- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International Council 

for the Exploration of the Sea (ICES)
- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law

Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

(on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
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Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National Committee 

of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø, 
Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium

- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources and 
Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
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Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at Lowestoft 
Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime Affairs 
at the Commission; responsible for deep-water stocks

Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council

Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of Slovenia 
and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of the 
University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche
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Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 

Environment, University of Thessaly (Greece)
- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture Producers 

- Spain)
- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 

Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy (APS) 
2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.

Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and economic 
consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to identify 
and map vulnerable areas of the seabed:



DV\784020EN.doc 68/72 PE423.984

EN

- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and Aquaculture
(Spain)

- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute

Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of Fisheries 

and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport Workers' 

Federation)

Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action plan 
to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University of 

Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of the 
Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany

Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 
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Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry of 
Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South
- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport Workers' 

Federation)

Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation 
850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 

Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed fisheries at ICES 
(International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in the 

Azores regional government
- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 

Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of the 

North Sea Regional Advisory Council
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Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.

Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
- Mr Dominique Aviat, AND International.

Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries Producers’ 
Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of Fisheries 
Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):

- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal
- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council



DV\784020EN.doc 71/72 PE423.984

EN

- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for Community 
fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain

- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, representing 
the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries policy:

- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna seiner 
owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the French 
fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).

Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the sustainable 
development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries

The following work and/or have worked* for the Committee on Fisheries over this period (2004-
2009):

Secretariat

Head of Unit
Philippe MUSQUAR 

Alberto RODAS*
Administrators

Marília CRESPO
Jesús PARDO

Einars PUNKSTINS
Claudio QUARANTA

Peter CLINTON*
Elena GABARDI*

Pablo de PASCUAL PANIAGUA*
Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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