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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU közös halászati politikája (KHP) jelenleg átalakítás alatt áll. Mivel a közös halászati 
politika hatálya az egész világra kiterjed – az EU-ban fogyasztott hal több mint 60%-a 
behozatalból származik, valamint az EU flottája világszerte folytat halászatot – alapvető 
fontosságú, hogy a célkitűzések és az intézkedések összhangban legyenek az EU-n belül és 
kívül, különösen az EU fejlődő országokkal való kapcsolatát illetően. A legjobb módja annak, 
hogy a KHP külső hatásait minimális szintre csökkentsük, ha biztosítjuk, hogy az EU 
halászati irányítási politikája a hosszú távú környezeti fenntarthatóság elveit követi abból a 
célból, hogy csökkentsük az unión kívüli halászati erőforrásoktól való függőségünket.

Rendszerint úgy tekintjük, hogy a külső dimenzió az EU kétoldalú, harmadik országokkal 
kötött halászati megállapodásaira (melyeket jelenleg halászati partnerségi megállapodásoknak 
neveznek, azonban a Bizottság át kívánja nevezni azokat fenntartható halászati 
megállapodásokra) és regionális halászati gazdálkodási szervezetekre korlátozódik. 
Ugyanakkor az uniós hajótulajdonosok és harmadik országok, vegyesvállalatok, valamint 
egyéb befektetési formák között létrejött magánmegállapodások is uniós halászati érdekkörbe 
esnek. Az ilyen tevékenységeknek és kapcsolatoknak az uniós jogszabályok szerinti 
lehetséges mértékig meg kell felelniük a KHP célkitűzéseinek.

Ez az első alkalom, hogy a Bizottság a KHP külső dimenziójára vonatkozó rendelkezések 
alaprendeletbe foglalását javasolja, annak ellenére, hogy a javaslat csak kétoldalú 
megállapodásokról és regionális halászati irányítási szervezetekről szóló cikkeket tartalmaz. 

A főbb javasolt elvek az alábbiak:
 az EU-nak elő kellene mozdítania a halászati irányítást annak érdekében, hogy a 

halállományokat a maximális fenntartható hozam (MFH) biztosítására képes szint 
felett tartsák (39. cikk (2) bekezdés);

 kétoldalú megállapodásokat csak olyan halállományok hozzáférhetősége érdekében 
kellene kötni, amelyek esetében a rendelkezésre álló többlet a parti ország kiaknázási 
képességét meghaladja (41. cikk (2) bekezdés);

 a halállományokhoz való hozzáférésért nyújtott pénzügyi támogatást függetlenítni 
kellene a harmadik ország ágazati fejlesztését előmozdító támogatásoktól (42. cikk).

A javaslatokat a Fejlesztési Bizottságnak teljes mértékben támogatnia kell.

Még inkább vitatható módon, a Bizottság kötelezni kívánja a tagállamokat, hogy alakítsák ki 
az átruházható halászati koncessziók rendszerét, amely által magánszemélyeket és 
társaságokat hosszú távú halászati jogokkal ruháznának fel, melyekkel azután egymás között 
kereskedni tudnának, jóllehet az ilyen folyamatok túl gyakran a halászati jogok 
koncentrálódásához, sőt a halászati lehetőségekkel való spekulációhoz vezetnek. A Bizottság 
a kétoldalú megállapodások keretében létrejött halászati lehetőségek megszüntetését javasolja, 
nyitva kívánja hagyni a halászati lehetőségek piaci alapú rendszerét nemzetközi vizeken, 
valamint olyan országok vizein, melyekkel az EU-nak nincs kétoldalú halászati 
megállapodása. Elfogadhatatlan, hogy ilyen rendszer vonatkozzon az EU-n kívüli vizekre. 
Egy módosítás erre irányul.
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Az alaprendelethez a KHP külső, különösen a fejlődő országokat érintő dimenziójával 
kapcsolatos egyéb rendelkezéseket is szükséges hozzávenni, és számos módosítás erre 
irányul. 

A külső halászati politika számos területe kevéssé átlátható, nem áll rendelkezésre elegendő 
nyilvánosan hozzáférhető információ a fogásokat, az uniós lobogó alatt zajló halászati 
tevékenységek mértékét és az uniós és egyéb flották hatását stb. illetően. Az átláthatóság 
javítása érdekében számos módosítási javaslat készült.

A halászati megállapodásokat évek óta erős kritikával illetik, gyakran megérdemelten.
Ugyanakkor a méltányosan kötött és megfelelően végrehajtott uniós kétoldalú 
megállapodások alkalmasak arra, hogy nagyobb hozzájárulást jelentsenek a tengeri 
erőforrások fenntartható kiaknázásához, mint e megállapodások megszüntetése, mivel az 
uniós szerepvállalás egyéb formában folytatódna, beleértve a mindennemű demokratikus 
felügyeleten kívül eső magánmegállapodásokat.

Ami magukat a kétoldalú halászati megállapodásokat illeti, számos további rendelkezésre 
történt javaslat, beleértve egy, az emberi jogok tiszteletben tartásával és a nemzetközi 
munkajoggal kapcsolatos záradékot. 

Az utóbbi halászati megállapodások magukban foglalnak egy „kizárólagossági záradékot”, 
amely szerint a hajók csak azon harmadik országok vizein közlekedhetnek, amelyekkel az EU 
megállapodást kötött és belefoglalták őket a megállapodás feltételeibe. Ilyen záradékot az 
alaprendeletnek is tartalmaznia kell egy olyan rendelkezéssel együtt, amely megakadályozza a 
hajókat abban, hogy gyakran megváltoztassák, milyen zászló alatt hajóznak, és ezáltal több 
ország kötelékében is szolgáljanak. Az uniós kétoldalú megállapodás keretében halászni 
kívánó hajók esetében meg kell tiltani az efféle zászlócserét.

Dicséretes az EU azon célja, hogy a nemzetközi halgazdálkodási szervezetekben való 
részvétele által világszerte támogassa a fenntartható halászati irányítást. A jól irányított 
globális halászat olyan fejlesztési célokhoz is hozzájárulna, mint a jelenlegi és jövőbeni 
nemzedékek élelmezésbiztonsága. Ugyanakkor az EU sikere érdekében kulcsfontosságú, 
hogy összhangban legyen az uniós fejlesztési politikával, továbbá élvezze annak támogatását. 
A világ fejlődő részében nagy szükség van kapacitás kiépítésre a nyomon követés, az 
ellenőrzés és a felügyelet területén, az állományfelmérésben és halászati irányításban. Ha az 
EU nem vesz részt átfogóan a kapacitásépítésben, valamennyi politikájának 
összehangolásával, akkor fennáll a veszélye, hogy úgy tekintenének az EU-ra, mint aki 
lehetetlent kíván a fejlődő országoktól a halászati irányítást illetően, aláásva ezáltal 
elképzeléseink sikeres megvalósítását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A közös halászati politikának 
koherensnek kell lennie az Unió által 
irányított fejlesztési politikával, és részt 
kell vennie a millenniumi fejlesztési célok 
teljesítésében;

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) összhangban áll az integrált 
tengerpolitikával és más uniós 
szakpolitikákkal.

f) összhangban áll az integrált 
tengerpolitikával és más uniós 
szakpolitikákkal, valamint az Unió és a 
tagállamok által vállalt nemzetközi 
kötelezettségekkel. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) átláthatóság és információhoz való 
hozzáférés az Aarhusi Egyezménnyel 
összhangban, beleértve a külső dimenziót 
is.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ilyen rendszer nem alkalmazható 
uniós vizeken kívül.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
kiosztása

A halászati lehetőségek elosztása

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam átlátható kritériumok 
alapján osztja ki az átruházható halászati 
koncessziókat minden olyan állományra 
vagy állománycsoportra, amelyre a 16. 
cikkel összhangban halászati lehetőségeket 
osztottak ki, kivéve a fenntartható halászati 
megállapodások alapján megszerzett 
halászati lehetőségeket.

(2) Minden tagállam átlátható kritériumok 
alapján oszthatja ki az átruházható 
halászati koncessziókat minden olyan 
állományra vagy állománycsoportra, 
amelyre a 16. cikkel összhangban halászati 
lehetőségeket osztottak ki, kivéve a 
fenntartható halászati megállapodások 
alapján megszerzett halászati 
lehetőségeket.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
VII rész – 1 cím – 38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1 cím
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ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK
38a. cikk

A közös halászati politika külső 
dimenziójának összhangban kell lennie az 
uniós környezetvédelmi, fejlesztési és 
kereskedelmi politikával. Törekednie kell 
ugyanazon célok elérésére és ugyanazon 
halászati irányításra vonatkozó normák 
támogatására, mint amelyeket az uniós 
vizeken alkalmaznak. 
Az Európai Uniónak aktívan össze kell 
hangolnia a fejlesztési együttműködési 
politikáját a külső halászati politikájával, 
hogy hatékonyan tudja támogatni a 
fejlődő országokat a fenntartható globális 
halászati irányítás végrehajtásában.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a piaci szereplők eleget tegyenek az első 
bekezdésben említett intézkedéseknek. 
Ezek be nem tartása esetén a Bizottság 
korrekciós intézkedéseket tesz.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodások jogi, 
gazdasági és környezetvédelmi 
kormányzati keretet teremtenek az uniós 
halászhajókkal harmadik országok vizein 
végzett halászati tevékenységei számára.

(1) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodások jogi, 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
kormányzati keretet teremtenek az uniós 
halászhajókkal harmadik országok vizein 
végzett halászati tevékenységei számára. A 
megállapodások hozzájárulnak a 
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fenntartható fejlődéshez a harmadik 
országokban, globális szinten pedig a 
felelősségteljes halászathoz.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy a halászati 
erőforrások azon a szinten maradjanak, 
amelyen képesek a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosítani, az uniós 
halászhajók csak azt a többletmennyiséget 
foghatják ki, amelyet a harmadik ország az 
ENSZ tengerjogi egyezményének 62. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően meghatároz 
és amely beazonosításra került a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
vélemények alapján, valamint az Unió és 
az érintett harmadik ország közötti azon 
releváns információk cseréje keretében, 
amelyek az adott állomány tekintetében 
végzett teljes halászati erőkifejtésre 
vonatkoznak. 

(2) Annak érdekében, hogy a halászati 
erőforrások azon a szinten maradjanak, 
amelyen képesek a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosítani, az uniós 
halászhajók csak azt a többletmennyiséget 
foghatják ki, amelyet a harmadik ország az 
ENSZ tengerjogi egyezményének 62. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően meghatároz 
és amely beazonosításra került a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
vélemények alapján, valamint az Unió és 
az érintett harmadik ország közötti azon 
releváns információk cseréje keretében, 
amelyek az adott állomány tekintetében 
végzett teljes, bármely flotta általi
halászati erőkifejtésre vonatkoznak. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fenntartható halászati 
megállapodások rendelkeznek arról, hogy 
harmadik országokban csak azoknak a 
halászhajóknak lehet kiadni engedélyt, 
amelyek a kérelem benyújtását 
megelőzően 24 hónapig közlekedtek az 
Unió lobogója alatt. Azokban az 
országokban, amelyekkel az Unió 
fenntartható halászati megállapodást 
kötött, az uniós halászhajók csak a 
megállapodás rendelkezései keretében 



AD\905862HU.doc 9/12 PE486.094v03-00

HU

tevékenykedhetnek.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Uniós szinten törekedni kell arra, 
hogy ellenőrizzék a fenntartható halászati 
megállapodások hatályán kívül eső, nem 
uniós vizeken tevékenykedő, uniós 
halászhajókat. Az ilyen halászhajóknak 
ugyanazokat az alapelveket kell 
tiszteletben tartaniuk, mint amelyeket 
uniós vizeken alkalmaznak.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A fenntartható halászati 
megállapodások elengedhetetlen részét 
kell, hogy képezzék a demokratikus 
alapelvek, valamint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában és az egyéb 
vonatkozó emberi jogi dokumentumokban 
foglalt emberi jogok, továbbá a 
jogállamiság alapelvének a tiszteletben 
tartása. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Minden egyes jegyzőkönyv esetében 
független értékelést kell készíteni, még 
azelőtt, mielőtt megkezdődnének a 
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következő jegyzőkönyvvel kapcsolatos 
tárgyalások. A hatásvizsgálatoknak ki kell 
térniük a kifogott hal mennyiségére és a 
halászati tevékenységekre. Ezen 
értékeléseknek a nyilvánosság számára 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogassa a harmadik országok vizeiben 
található halászati erőforrásokhoz való 
hozzáférés költségeinek egy részét;

a) támogassa a harmadik országok vizeiben 
található halászati erőforrásokhoz való 
hozzáférés költségeinek egy részét azáltal, 
hogy a halászterületekhez való hozzáférés 
kedvezményezettjei a költségek egyre 
növekvő részét fedezik;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik ország fenntartható halászati 
politikájának kialakításához olyan 
irányítási keretet teremtsen, amely 
magában foglalja a szükséges tudományos 
és kutatóintézetek, valamint a 
megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti 
kapacitások és egyéb kapacitások 
kiépítéshez szükséges egységek fejlesztését 
és fenntartását. Az ilyen pénzügyi 
támogatás feltétele bizonyos eredmények 
felmutatása.

b) a harmadik ország fenntartható halászati 
politikájának kialakításához olyan 
irányítási keretet teremtsen, amely 
magában foglalja a szükséges tudományos 
és kutatóintézetek, valamint a 
megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti 
kapacitások, átláthatósági, részvételi és 
elszámolhatósági mechanizmusok és egyéb 
kapacitások kiépítéshez szükséges 
egységek fejlesztését és fenntartását. Az 
ilyen pénzügyi támogatás feltétele 
bizonyos eredmények felmutatása, továbbá 
kiegészíti az érintett harmadik 
országokban bevezetett fejlesztési 
projekteket és programokat, valamint 
koherens azokkal.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A harmadik országokkal fennálló 
fenntartható halászatról szóló szerződések 
alapján létrehozott vegyesbizottságokra 
ruházott ellenőrző hatáskör sérelme 
nélkül az ilyen támogatásokat nyílt és 
elszámoltatható felülvizsgálati 
mechanizmus tárgyává kell tenni, ami 
magában foglalja a nyilvánosság számára 
elérhető pénzügyi auditokat és a pénzügyi 
támogatások eredményének a Bizottság 
által megrendelt független értékelését. 
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