
AL\913202HU.doc PE496.430v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság
Az elnök

20.9.2012

Gabriel Mato Adrover
elnök
Halászati Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 –
2011/0195(COD)) jogalapjáról

Tisztelt Elnök Úr!

2012. július 3-i levelében Ön az eljárási szabályzat 37. cikkével összhangban felkérte a Jogi 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy újabb jogalap esetleges hozzáadását a fenti rendeletre 
irányuló javaslathoz.

A Bizottság által javasolt jogalap az EUMSZ harmadik, „Az Unió belső politikái és 
tevékenységei” című része alatt a „Mezőgazdaság és halászat” elnevezésű III. cím 43. 
cikkének (2) bekezdése. 

A kiegészítésként javasolt jogalap az EUMSZ hetedik, „Általános és záró rendelkezések” 
címet viselő része alatt az EUMSZ 349. cikke, amely cikk meghatározza azon egyedi 
intézkedések elfogadására vonatkozó eljárást, amelyek különösen a Szerződéseknek az Unió 
legkülső régióira történő alkalmazása feltételeinek megállapítására irányulnak.

Levelében kifejezetten azt kérdezte, hogy az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése képezi-e e 
konkrét javaslat egyetlen megfelelő jogalapját, és hogy az EUMSZ 43. cikkének (2) 
bekezdése és 349. cikke elfogadható-e közös jogalapként egy adott jogalkotási javaslat 
esetében, mivel a két jogalap eltérő jogalkotási eljárások alkalmazását írja elő.
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I – Háttér

A közös halászati politika reformjáról szóló zöld könyv1 megállapította, hogy nem valósultak 
meg valamennyi (környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi) dimenzióban a fenntartható 
halászat célkitűzései, és egy sor szerkezeti hiányosságot jelölt meg a jelenlegi közös halászati 
politikában. A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a közös halászati politikát 
alapvető reformokra szorul, és a jelenlegi javaslattal azt szeretné elérni, hogy helyezzék 
hatályon kívül a hatályos tanácsi rendeletet2, és azt váltsa fel az Európai Parlament és a 
Tanács által elfogadott új közös halászati politika

A javaslat átfogó célkitűzése annak biztosítása, hogy a halászati és akvakultúra-
tevékenységek hosszú távon fenntartható környezeti feltételeket nyújtsanak, és 
hozzájáruljanak az élelmiszerellátáshoz. A közös halászati politika célja a tengerek biológiai 
erőforrásainak oly módon történő kiaknázása, amely helyreállítja és fenntartja a halászott 
fajok állományának a maximális fenntartható hozam elérését lehetővé tevő szintjét, továbbá a 
halászati gazdálkodás terén az elővigyázatos és ökoszisztéma-alapú megközelítés 
érvényesítése. 

A Bizottság megjegyezte továbbá, hogy e javaslathoz kapcsolódóan el fog fogadni egy átfogó 
közleményt a közös halászati politika jövőjéről, egy rendeletre irányuló javaslatot a halászati 
és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, egy közleményt a közös halászati 
politika külső dimenzióiról, valamint egy jelentést a fent említett tanácsi rendelet egyes 
részeiről.

II. – Az EUMSZ vonatkozó cikkei 

A következő cikk a bizottsági javaslatban foglalt jogalapként kerül bemutatásra (a külön 
kiemelés az operatív rendelkezésekre utal):

43. cikk
1. A Bizottság javaslatokat terjeszt elő a közös agrárpolitika kidolgozására és végrehajtására, 
beleértve a nemzeti rendtartásoknak a 40. cikk (1) bekezdésében említett közös piacszervezés 
egyik formájával történő felváltását, továbbá az e címben meghatározott intézkedések 
végrehajtására.
Ezekben a javaslatokban figyelembe kell venni az e címben említett mezőgazdasági kérdések 
egymással való kölcsönös összefüggését.

2. A 40. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös agrárpolitika és a 
közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges egyéb rendelkezéseket a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási 
eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg.

                                               
1 COM(2009)0163.
2 A Tanács 2371/2002/EK rendelete (2002. december 20.) a halászati erőforrások közös halászati politika alapján 
történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.)
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3. A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, intézkedéseket fogad el az árak, a lefölözések, a 
támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére, továbbá a halászati lehetőségek 
meghatározására és elosztására vonatkozóan.
4. A (2) bekezdésnek megfelelően a nemzeti piaci rendtartásokat a 40. cikk (1) bekezdése 
szerinti közös piacszervezés válthatja fel, ha
a) a közös piacszervezés azoknak az ilyen intézkedést ellenző tagállamoknak, amelyek a 
kérdéses termeléssel kapcsolatban saját nemzeti piaci rendtartással rendelkeznek, az érintett 
termelők foglalkoztatására és életszínvonalára vonatkozóan egyenértékű biztosítékot nyújt; 
ennek során a lehetséges alkalmazkodás és a szükséges szakosodás ütemét is figyelembe kell 
venni, és
b) ez a közös piacszervezés a nemzeti piacon fennálló feltételekhez hasonló feltételeket biztosít 
az Unión belüli kereskedelem számára.
5. Ha egyes nyersanyagokra vonatkozóan a közös piacszervezést azt megelőzően hozzák létre, 
hogy a megfelelő feldolgozott termékekre már létezne közös piacszervezés, a harmadik 
országokba irányuló kivitelre szánt feldolgozott termékekhez felhasznált nyersanyagok az 
Unión kívülről is behozhatók.

Javasoljuk a következő cikk jogalapba történő beillesztését:

349. cikk
Figyelembe véve Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy, Saint 
Martin, valamint, az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek gazdasági és társadalmi 
strukturális helyzetét, amit távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati 
és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük súlyosbít, amely tényezők 
állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyedi 
intézkedéseket fogad el, amelyek célja különösen az, hogy meghatározza a Szerződések – így a 
közös politikák – alkalmazásának feltételeit ezekben a régiókban. Amennyiben a szóban forgó 
egyedi intézkedéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács fogadja el, a Tanács 
szintén a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően határoz.
Az első bekezdésben említett intézkedések különösen olyan területekre vonatkoznak, mint a 
vám- és kereskedelempolitika, a fiskális politika, a vámszabad területek, a mezőgazdasági és 
halászati politika, a nyersanyagokkal és alapvető fogyasztási cikkekkel való ellátás feltételei, 
az állami támogatások, valamint a strukturális alapokhoz és a horizontális uniós 
programokhoz való hozzáférés feltételei.
A Tanács az első albekezdésben említett intézkedéseket a legkülső régiók sajátos jellemzőinek 
és korlátainak figyelembevételével fogadja el anélkül, hogy veszélyeztetné az uniós jogrend –
így a belső piac és a közös politikák – integritását és koherenciáját.

III. – A javasolt jogalapok

Az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése biztosítja a közös halászati politika általános 
jogalapját, amely alapján a Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében fogadja 
el a céljai megvalósításához szükséges intézkedéseket.
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Az EUMSZ 349. cikke határozza meg a Szerződéseknek a legkülső régiókra történő 
alkalmazásának feltételeire vonatkozó jogalapot, beleértve a közös politikákat, aminek révén 
a Tanács a Bizottság javaslatára és a Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyedi 
rendelkezéseket fogad el e régiókra nézve. E cikk szerint az intézkedéseket a Tanács maga 
fogadja el, a Parlamenttel csak konzultál. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az EUSZ 16. 
cikkének (3) bekezdéséből kifolyólag a Tanács minősített többséggel határoz, minthogy az 
EUMSZ 349. cikke nem rendelkezik másképpen.

IV. – Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében „egy közösségi intézkedés jogalapja 
megválasztásának objektív, bírói úton ellenőrizhető tényezőkön kell alapulnia, amelyek között 
szerepel nevezetesen az aktus célja és tartalma”1. A nem megfelelő jogalap megválasztása 
ezért indokolhatja az érintett jogi aktus megsemmisítését.

Ebben az esetben ezért meg kell állapítani, hogy a javaslat:
1. kettős cél elérésére irányul-e, vagy két összetevőt foglal-e magában, és ezek egyike 

elsődleges célnak vagy összetevőnek mutatkozik, míg a másik csupán járulékos jellegű;
vagy

2. egyidejűleg irányul több cél elérésére, illetve több, egymással elválaszthatatlanul 
összekapcsolódó összetevőből áll, anélkül, hogy bármelyik is másodlagos lenne, vagy 
közvetett kapcsolatban állna a másikkal.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az első esetben az aktust egyetlen jogalapra kell 
alapozni, nevezetesen a fő, vagy elsődleges cél vagy összetevő által megkívántra, míg a 
második esetben az aktust a különböző megfelelő jogalapokra kell alapozni.2

A kettős jogalap alkalmazása azonban nem zárható ki eleve az alapján, hogy az egyes 
jogalapok által lefektetett eljárások összeegyeztethetetlenek egymással3. Kettős jogalap 
alkalmazására akkor van lehetőség, amikor ez nem vezet az Európai Parlament jogainak 
csorbulásához. Jelen esetben az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése rendes jogalkotási 
eljárást ír elő, míg az EUMSZ 349. cikke csupán a Parlamenttel történő konzultációt 
tartalmazza. A Bíróság úgy vélekedett, hogy ilyen esetben a rendes jogalkotási eljárásnak van 
elsőbbsége, mivel a Parlament nagyobb fokú részvételére ad lehetőséget4.

V. A javasolt rendelet célja és tartalma

A Bizottság szerint „a javaslat átfogó célkitűzése annak biztosítása, hogy a halászati és 
akvakultúra-tevékenységek hosszú távon fenntartható környezetvédelmi feltételeket 
nyújtsanak és hozzájáruljanak az élelmiszerellátáshoz”5.

                                               
1 45/86. sz. Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ügy, [EBHT 1987., I-1439. 
o., 5. pont.]; C-440/05 sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 2007] I-9097. o.; C-411/06. sz. Bizottság kontra 
Parlament és Tanács ügy, (2009. szeptember 8.), (HL C 267., 2009.11.07., 8. o.).
2 Lásd a fent említett C-411/06. sz. ügyet, 46–47. pont.
3 C-178/03. sz. ügy, Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács [2006] EBHT I-107., 57. pont; C-300/89. sz. 
Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ügy, EBHT 1991., I-2867. o., 17–25. pont.
4 C-155/07. sz., Európai Parlament kontra Tanács ügy, EBHT 2008., I-8103. o., 75–79. pont.
5 Lásd COM(2011)0425, 2. o.
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A javaslat legfőbb céljai az indokolásban kerülnek ismertetésre, mint például a közös 
halászati politika célkitűzéseinek szükséges pontosítása; a közös halászati politika alá tartozó 
szakpolitikai kezdeményezések közötti összhang növelése, a tengerek biológiai erőforrásainak 
jobb védelme – különösen a halászati gazdálkodásra vonatkozó többéves tervek révén – és a 
visszadobások felszámolása, a közös halászati politika keretében való hozzájárulás az 
ökológiai rendszerre és a környezetvédelemre vonatkozó szakpolitikákhoz, az intézkedések 
regionalizációja a védelmi pilléren nyugvó és a tengeri medencék szerinti megközelítés 
alapján, az adatgyűjtés és a tudományos szakvélemények megerősítése a védelmi politika 
tudásbázisához, a külső politikák teljes integrációja a közös halászati politikába, az 
akvakultúra fejlesztésének támogatása, a közös halászati politika közös piaci politikájának 
reformja, 2014-ig egy új pénzügyi eszközhöz szükséges jogi keret megteremtése, amely 
támogatja a közös halászati politika célkitűzéseit és a 2020-ig szóló uniós menetrendet, az 
érdekeltek bevonásának további fokozása és elmélyítése, a közelmúltban elfogadott új 
ellenőrzési rendszer beépítése a közös halászati politikába.

A Halászati Bizottság jelentéstervezete bővebben kifejti e témát, indokolásában amellett 
érvelve, hogy a jelenlegi halászati politika komoly mértékben kudarcot vallott, és 
alkalmatlannak bizonyult a régóta fennálló problémák (túlhalászás, többletkapacitás, a 
halászati ágazat számos vállalkozásának bizonytalan gazdasági helyzete, a számos part menti 
régió halászatának visszaesése miatti szociális problémák) megoldására. Következtetése 
szerint „a tartós negatív trend megfordítása és Európában a fenntartható és sikeres halászat 
kialakítása érdekében az új alaprendeletnek ambiciózus alapot kell képeznie”.

A javaslat rendelkezései közül csupán a 6. cikk (3) bekezdése hivatkozik kifejezetten a 
legkülső régiókra. Engedélyezi a tagállamok számára, hogy az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben bejegyzett hajókra korlátozzák a halászatot. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a halászati kapacitásnak a javaslat 35. cikke alapján a tagállamokra vonatkozó 
felső határait a javasolt rendelet II. melléklete rögzíti, amely nem csupán az egyes 
tagállamokra kifejezetten legkülső régióikkal együtt vonatkozó felső értékeket határozza meg, 
hanem kifejezetten a legkülső régiókra vonatkozókat is. A 35. cikk (2) bekezdése 
felhatalmazza a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal újraszámítsa a 
halászati kapacitások felső határait. Meg kell jegyezni, hogy a jelenleg hatályban lévő jogi 
aktus, a 2371/2002/EK tanácsi rendelet nem tartalmaz külön fejezeteket a legkülső régiókra 
vonatkozóan.

A Halászati Bizottság jelentéstervezete a bizottság által előterjesztett szöveghez 227 
módosítást javasol. Ezek közül csupán egyetlen módosítás (az (54) preambulumbekezdést 
módosító 23. számú) említi a legkülső régiókat:

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A Fekete-tenger különleges 
adottságaira való tekintettel helyénvalónak 
tűnik felhatalmazni a Bizottságot arra, 

(54) A Fekete-tenger és a legkülső régiók
különleges adottságaira való tekintettel 
helyénvalónak tűnik felhatalmazni a 
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hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
új tanácsadó testületet hozzon létre és a 
meglévő tanácsadó testületek hatókörét 
módosítsa.

Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal új tanácsadó testületet 
hozzon létre és a meglévő tanácsadó 
testületek hatókörét módosítsa.

A preambulumbekezdés a tanácsadó testületekre vonatkozik, amelyeket a javaslat 52–54. 
cikkének megfelelően kell létrehozni, és amelyek számát és hatásköreit a Bizottság határozza 
meg felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, amely aktusokat a javaslat 55. cikkében 
rögzített eljárás szerint fogad el.

A jelentéstervezethez további 2322 módosítást is előterjesztettek. E módosítások közül 
számos foglalkozik a legkülső régiókkal, különösen a 228. és az 1780., amelyek az EUMSZ 
349. cikkét kívánják jogalapként bevezetni, és egy új cikket beilleszteni a legkülső régiókkal 
foglalkozó tanácsadó testület létrehozására vonatkozóan, amely különbözne a másik 
létrehozandó, beltengerekkel foglalkozó tanácsadó testülettől:

Módosítás 228
Alain Cadec
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 349. cikkére,

Módosítás 1780
Alain Cadec
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
Konzultáció a tanácsadó testületekkel

1. Az 53. cikkel összhangban létre kell 
hozni egy legkülső régiókkal foglalkozó 
tanácsadó testületet.
2. Az 53. cikkel összhangban létre kell 
hozni egy belvízi halászattal foglalkozó 
tanácsadó testületet.

A 320. módosítás (amely megegyezik a 321. módosítással) és a 2036. módosítás az EUMSZ 
349. cikkére hivatkozik, és felveti a legkülső régiók különleges helyzetének kérdését:
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Módosítás 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Támogatni kell a legfontosabb 
ágazatok fejlesztését, amelyekben a 
legkülső régiók specializációs 
lehetőségekkel és nagy komparatív 
előnyökkel bírnak, például a halászatot és 
az akvakultúrát. A regionalizált közös 
halászati politika végrehajtása érdekében 
el kell ismerni e régiók különleges 
státusát, és alkalmazni kell az EUMSZ 
349. cikkét és 355. cikkének (1) 
bekezdését.

Módosítás 2036
Luís Paulo Alves
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A legkülső régiókhoz tartozó flották a 
halászati erőfeszítés növelése nélkül, 
egyedi helyzetük miatt és az EUMSZ 349. 
cikkének értelmében továbbra is egyedi 
támogatásban részesülhetnek 
modernizálás céljából, tevékenységük 
biztonságának és működési feltételeinek 
javítására.

Szintén meg kell említeni, hogy a Parlament 2012. április 18-án állásfoglalást fogadott el a 
kohéziós politika szerepéről a legkülső régiókban, amelyben a következők szerepelnek 
(kiemelés tőlünk):

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a közös halászati politika reformjára irányuló javaslat nem 
veszi figyelembe kellőképpen a legkülső régiók helyzetét és valós körülményeit; kiemeli a 
legkülső régiók tengeri dimenzióját és az itt folytatott halászati tevékenységnek a kizárólagos 
gazdasági övezetnek köszönhetően a területrendezésben és a helyi lakosok foglalkoztatásában 
betöltött jelentőségét, az ebben rejlő lehetőségeket egy valódi tengeri gazdaság 
megteremtésére irányuló konkrét és egységes intézkedésekre kell lefordítani, valamint 
megfelelően figyelembe kell venni az integrált uniós tengerpolitikai programban; emlékeztet 
rá, hogy a legkülső régiókhoz tartozó tengerfenék hatalmas biogenetikai és ásványi 
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gazdagsága egyre növekvő gazdasági érdeklődésre tart számot, és arra, hogy ezt figyelembe 
kell venni a „legkülső régiókra vonatkozó új európai stratégiában” a tengerre épülő 
tudásalapú gazdaság fejlődésének biztosítása érdekében; ebben az összefüggésben 
nyomatékosan rögzíti, hogy a legkülső régióknak az Unió tengerpolitikája központi elemét 
kell képezniük, hangsúlyozva a tenger és a part menti övezetek fenntartható kiaknázásában és 
a tengerek nemzetközi igazgatásában játszott szerepüket, továbbá hogy az atlanti legkülső 
régióknak a jelenleg kidolgozás alatt álló Atlanti Stratégia részét kell képezniük;1

Továbbá a francia szenátus erre válaszképpen a szubszidiaritás tekintetében az EUMSZ-hoz 
csatolt 2. jegyzőkönyv alapján végzett ellenőrzési eljárás keretében a következő beadványt 
küldte:

Az Európai Parlamenthez hasonlóan úgy véli, hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. cikke – amely tekintettel a legkülső régiók nehéz helyzetére és korlátaira 
lehetővé teszi e régiók tekintetében egyedi intézkedések elfogadását – nincs kellően 
kihasználva, ezért kéri az Európai Bizottságot, hogy a közös halászati politikára és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap vonatkozó rendeletekbe illesszen a legkülső régiókra 
vonatkozó egyedi intézkedéseket.2

VI –A megfelelő jogalap meghatározása

A megfelelő jogalap meghatározásához ebben az esetben azt kell mérlegelni, hogy a javaslat 
elsődleges vagy meghatározó célja a közös halászati politika célkitűzéseinek végrehajtásához 
szükséges rendelkezések megállapítása-e, és hogy a legkülső régiókbeli halászatra vonatkozó 
egyedi intézkedések elfogadásának célja elválaszthatatlanul kapcsolódik-e hozzá anélkül, 
hogy másodlagosnak és közvetettnek lenne tekinthető.

A bizottsági javaslat általános célkitűzése olyan halászati és akvakultúra-tevékenységek 
biztosítása, amelyek garantálják a hosszú távon fenntartható környezeti feltételeket, és 
hozzájárulnak az élelmiszer-ellátáshoz, míg a Halászati Bizottság jelentéstervezete 
hangsúlyozza, hogy a javasolt rendeletnek le kell fektetnie az alapokat a halászati ágazati 
problémák terén kialakult állandó negatív trend megfordításához és a fenntartható és sikeres 
európai halászat fejlesztéséhez.

Mindezek alapján a javaslatban jelenleg szereplő, a legkülső régiók tekintetében egyedi 
intézkedéseket engedélyező rendelkezések (a 6. cikk (3) bekezdése a bejegyzett 
halászhajókról és a 35. cikk a halászati kapacitás felső határairól) hatálya korlátozott, ezért 
csupán járulékosak a javaslat döntő célja – vagyis a közös halászati politika alapvető 
szabályainak rögzítése – mellett. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez az elemzés felülvizsgálatra szorulhat, amennyiben a fent 
említett, a legkülső régiók tekintetében egyedi intézkedések bevezetését célzó módosítások 
bármelyikét, például a legkülső régiókkal foglalkozó tanácsadó testület létrehozására 

                                               
1 Az Európai Parlament 2012. április 18-i állásfoglalása a kohéziós politika szerepéről az Európai Unió legkülső 
régióiban az Európa 2020 stratégiával összefüggésben, P7_TA(2012)0125, (17) bekezdés
2 2012. július 3-i európai állásfoglalás, melynek célja annak elérése, hogy az Európai Unió vegye figyelembe a 
francia legkülső régiók halászatának valós körülményeit.



AL\913202HU.doc 9/10 PE496.430v01-00

HU

vonatkozót elfogadják, ami megváltoztathatja a fenti mérlegelést, és megszüntetheti az 
ilyesfajta intézkedések közös halászati politikával kapcsolatos másodlagos és közvetett 
jellegét. E következtetést tovább erősíti a kohéziós politikák legkülső régiókbeli szerepéről 
szóló, fent említett parlamenti állásfoglalás és a francia szenátus által a szubszidiaritás 
vonatkozásában benyújtott vélemény, melyek egyaránt azt kérik, hogy a javasolt rendelet 
tartalmazzon egyedi intézkedéseket a legkülső régiók tekintetében.

Amennyiben az elkövetkező jogalkotási eljárás és a második olvasatot megelőző lehetséges 
tárgyalások a javaslat további módosításait eredményezik, amelyek a legkülső régiók 
tekintetében egyedi intézkedéseket engedélyező további rendelkezéseket vezetnek be, akár 
közvetlenül, akár jogalkotói hatáskör átruházásával, a Jogi Bizottságnak ismét meg kell 
vizsgálnia a jogalapot annak megállapítása érdekében, hogy e rendelkezések csupán 
járulékosak a közös halászati politika tekintetében, vagy olyan célkitűzést hoznak létre, amely 
nem másodlagos és közvetett, ezért szükségessé teszi az EUMSZ 349. cikkének hozzáadását a 
jogalaphoz.

A Halászati Bizottság második kérdését illetően meg kell jegyezni, hogy az EUMSZ 349. 
cikke, az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésétől eltérően, nem a rendes jogalkotási eljárás 
alkalmazásáról rendelkezik, hanem arról, hogy a Tanács minősített többséggel dönt.
Következésképpen e cikkek eljárási szempontból nem összeférhetetlenek.

VII – Következtetés és ajánlások

Az előbbiekben ismertetett elemzés alapján a Halászati Bizottság kérdéseire az alábbi 
válaszokat adjuk:

1. A javaslat jelenlegi állapotában az egyetlen megfelelő jogalap az EUMSZ 43. cikkének 
(2) bekezdése, ám ha a javaslatot a legkülső régiók tekintetében egyedi intézkedéseket 
engedélyező további rendelkezések beillesztésével módosítják, ismét meg kell vizsgálni, 
hogy e rendelkezések létrehoznak-e olyan célkitűzést, amely nem csupán járulékos a 
közös halászati politika tekintetében, és így szükségessé teszi az EUMSZ 349. cikkének 
hozzáadását a jogalaphoz.

2. A EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése és 349. cikke elfogadható közös jogalapként annak 
ellenére, hogy eltérő jogalkotási eljárások alkalmazását írják elő.

A Jogi Bizottság 2012. szeptember 17-i ülésén ennek megfelelően egyhangúlag1 úgy 
határozott, hogy az alábbi ajánlásokat teszi: A javaslat jelenlegi állapotában az egyetlen 
megfelelő jogalap az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése.

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Raffaele Baldassarre (alelnök), Edit Bauer (a 187. cikk 
(2) bekezdése alapján), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Piotr Borys, Françoise Castex 
(alelnök), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (előadó), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner (alelnök), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (a 187. cikk (2) bekezdése alapján).
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