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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság ezen új, rendeletre irányuló javaslatának célja a tagállamok közti együttműködés 
előmozdítása annak érdekében, hogy ténylegesen megvalósuljon egy olyan, fenntartható 
halászat, amely biztosítja mind a halállományok megőrzését, mind azok optimális használatát. 

Ennek érdekében megfelelő és hatékony eszközöket kell biztosítani az Európai Unió számára, 
hogy szankcionálhassa azokat az államokat, amelyek az állományok túlhalászásához vezető 
intézkedésekért és gyakorlatokért felelősek, vagy nem működnek együtt jóhiszeműen az 
elfogadott kezelési intézkedések bevezetésében. 

A Bizottság által előterjesztett új rendelet az Európai Unió és a harmadik országok közötti 
közös érdekű halállományok hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása céljából különböző 
intézkedéseket tartalmaz a nem fenntartható halászatot engedélyező országok elleni 
fellépéshez. 

Ide tartoznak a következők: 
- mennyiségi korlátozások bevezetése valamely a nem fenntartható halászatot lehetővé 

tevő ország ellenőrzése alatt kifogott halak Unióba való importálására, vagy 
korlátozások bevezetése az Unió kikötőinek használatára vonatkozóan azokra a 
hajókra, amelyek valamely, a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő ország 
lobogója alatt tevékenykednek,   

- annak megtiltása az Unió gazdasági szereplői számára, hogy valamely, a nem 
fenntartható halászatot lehetővé tevő ország lobogója alatt hajózó halászhajót 
vásároljanak, vagy hogy a valamely tagállam lobogója alatt hajózó halászhajókat 
valamely, a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő ország lobogója alá 
átlajstromozzák, 

- halászhajók vagy halászfelszerelések és tartozékok valamely, a nem fenntartható 
halászatot lehetővé tevő országba való exportjának megtiltása, 

- a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő országokkal való magánjellegű 
kereskedelmi megállapodások megkötésének megtiltása, valamint a valamely, a nem 
fenntartható halászatot lehetővé tevő ország lobogója alatt hajózó halászhajókkal való 
közös halászati tevékenység megtiltása. 

Az előadó úgy véli, hogy ez az új rendelet hozzájárul a fenntartható és felelős halászat 
globális szinten való előmozdításához és megvalósításához, valamint hogy a rendelet 
szorosan kapcsolódik a jogellenes, szabályozatlan és nem bejelentett halászat elleni 
rendelethez.  Ezért üdvözli a Bizottság e tárgyban tett kezdeményezését. 

Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a politikáknak a fejlesztési politika célkitűzéseivel való, 
az EUMSZ 208. cikke szerinti koherenciája nevében biztosítani kell, hogy a halászati politika 
és a kereskedelmi politika címén hozott intézkedések, valamint a fejlesztési politika keretében 
hozott intézkedések kiegészítsék egymást, valamint hogy egymással összhangban álljanak. 
Ezért az előadó szerint a fejlődő országok vonatkozásában különleges intézkedéseket kell 
előirányozni pénzügyi, technikai és anyagi kapacitásaik, valamint szükségleteik kellő módon 
való figyelembe vétele érdekében. 
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Végezetül az előadó szükségesnek tartja egy felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés 
beillesztését annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a rendelet hatékonyságát és 
célszerűségét, valamint hogy szükség esetén módosításokat lehessen javasolni.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Emellett meg kell határozni azokat az 
intézkedéstípusokat, amelyek megtehetők 
egy nem fenntartható halászatot lehetővé 
tevő ország vonatkozásában, valamint meg 
kell fogalmazni azokat a feltételeket, 
amelyek mellett ezek az intézkedések 
alkalmazhatók, úgy, hogy objektív 
kritériumokon alapuljanak, méltányosak, 
költséghatékonyak legyenek, és 
megfeleljenek a nemzetközi jognak, 
különösen a Kereskedelmi 
Világszervezetet létrehozó egyezménynek.

(5) Emellett meg kell határozni azokat az 
intézkedéstípusokat, amelyek megtehetők 
egy nem fenntartható halászatot lehetővé 
tevő ország vonatkozásában, valamint meg 
kell fogalmazni azokat a feltételeket, 
amelyek mellett ezek az intézkedések 
alkalmazhatók, úgy, hogy objektív 
kritériumokon alapuljanak, méltányosak, 
költséghatékonyak legyenek, és 
megfeleljenek a nemzetközi jognak, 
különösen a Kereskedelmi 
Világszervezetet létrehozó egyezménynek.
Ezen intézkedések során figyelembe 
kellene venni az érintett ország fejlettségi 
szintjét és sebezhetőségét, annak 
érdekében, hogy az intézkedések 
következtében közvetlenül vagy 
közvetetten ne a fejlődő országoknak 
kelljen viselniük a halállományok 
megőrzésével kapcsolatos terhek
aránytalanul nagy részét. 

Or. fr

Indokolás

Helyénvaló figyelembe venni a nem fenntartható halászatot engedélyező országnak tekintett 
ország fejlettségi szintjét és sebezhetőségét. A fejlődő országokkal szemben valóban nem lehet 
ugyanazokat a követelményeket támasztani. 
Az Egyesült Nemzetek 1982-es tengerjogi egyezményének a kizárólagos gazdasági övezeteken 
túlnyúló és a hosszú távon vándorló halállományokra vonatkozó rendelkezései 



PA\891998HU.doc 5/6 PE483.471v01-00

HU

végrehajtásáról szóló 1995-i megállapodás VII. része külön rendelkezéseket tartalmaz a 
fejlődő országok tekintetében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e rendelet értelmében alkalmazott 
intézkedések során a Bizottságnak 
értékelnie kell az intézkedések rövid és 
hosszú távú környezeti, kereskedelmi, 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint a 
végrehajtásukhoz kacsolódó adminisztratív 
terheket.

(4) Az intézkedések e rendelet értelmében
történő elfogadását megelőzően a 
Bizottságnak értékelnie kell az 
intézkedések rövid és hosszú távú 
környezeti, kereskedelmi, gazdasági és 
társadalmi hatásait, valamint a 
végrehajtásukhoz kacsolódó adminisztratív 
terheket. A Bizottság értékelésében kellő 
módon figyelembe veszi az érintett ország 
fejlettségi szintjét, sebezhetőségét, 
pénzügyi, anyagi és technikai 
kapacitásait, valamint a szóban forgó 
intézkedések következményeit az adott 
országban esetlegesen megvalósított 
fejlesztési politikákra. 

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.)

Or. fr

Indokolás
Kulcsfontosságú, hogy a Bizottság az általa végrehajtott értékelés során figyelembe vegye a 
fejlődő országok sajátos helyzetét és az ezen országokban megvalósított fejlesztési politika 
keretében végrehajtott fellépéseket. Egymást kiegészítő és koherens intézkedésekre van 
szükség. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a. cikk
A végrehajtással kapcsolatos vizsgálat és 

jelentés
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A Bizottság két évvel e rendelet hatályba 
lépését követően, majd ezt követően 
háromévente felülvizsgálja a rendelet 
végrehajtását és erről jelentést készít a 
Parlament és a Tanács számára.
A jelentés az alábbiakat vizsgálja:
- melyek azok az országok, amelyek 
vonatkozásában intézkedések 
elfogadására került sor;
- a Bizottság által elfogadott intézkedések;
- az intézkedések tárgyát képező országok 
által esetleg végrehajtott korrekciók;
- a meghozott intézkedések hatása a 
halászat fenntarthatóságára.
A jelentéshez adott esetben a rendelet 
kiigazításával kapcsolatos javaslatot 
mellékelnek.

Or. fr

Indokolás
Szükség van egy felülvizsgálati záradékra, hogy az Európai Parlament szükség esetén 
módosíthassa a rendeletet az annak alkalmazása során felmerülő nehézségek és akadályok 
leküzdése érdekében. 


