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VÉLEMÉNY
a Halászati Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti 
időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, 
az Európai Unió és Norvégia közötti 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó 
Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai 
Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás egyes halak és halászati 
termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között 
alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének, 
valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti megállapodás 
egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–
2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő 
jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

A vélemény előadója: Pat the Cope Gallagher
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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az Európai Bizottság javaslatának összefoglalása

Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás 1994-es hatályba lépése óta az 
EGT-hez tartozó EFTA-államok (jelenleg Izland, Liechtenstein és Norvégia) hozzájárultak az 
EGT-n belüli gazdasági és szociális különbségek csökkentéséhez. Ezekről a hozzájárulásokról 
mindig ötéves időszakokra állapodtak meg. A 2004–2009 közötti pénzügyi hozzájárulásokról 
a 2004-es és 2007-es EGT  bővítési megállapodások kapcsán tárgyaltak. 

Ennek keretében szintén a 2004–2009 közötti időszakra két bilaterális jegyzőkönyvről is 
folytak tárgyalások Izlanddal és Norvégiával, amelyek bizonyos piacra lépési engedményeket 
adtak a halakkal és halászati termékekkel kapcsolatban. Ezek felülvizsgálati záradéka a 2004–
2009 közötti finanszírozási mechanizmusok lejárati idejével megegyező határidőről 
rendelkezik. 

Az Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó 
pénzügyi hozzájárulásokról folytatott hivatalos tárgyalások 2008. szeptember 26-án 
kezdődtek. Ezekkel a tárgyalásokkal párhuzamosan, de tőlük függetlenül konzultációk majd 
végül tárgyalások is kezdődtek az Izlanddal és Norvégiával kötött két halászati jegyzőkönyv 
felülvizsgálati záradéka alapján, amelyek bizonyos halászati koncessziót biztosítottak 
számukra, és éves vámmentes kontingenst nyitott meg az ezen országokból származó egyes 
halászati termékek részére.

A különböző tárgyalásokat tárgyalói szinten 2009. december 18-án zárták le. Az EU és 
Izland, illetve az EU és Norvégia közötti, 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó két 
bilaterális halászati jegyzőkönyv lényegében a korábbi, 2004–2009 közötti időszakra 
vonatkozó jegyzőkönyveket újította meg: Izland esetében nem változtak, Norvégia esetében 
pedig szerény mértékben növekedtek az engedmények, melyek alapján Norvégia meg fogja 
újítani a 2009. április 30-án lejárt halászati tranzitmegállapodást.

Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus együtt 1,8 milliárd EUR összegű csomagot 
alkot a 2009–2014 közötti időszakra, ami az EGT Finanszírozási Mechanizmus esetében 
31%-os növekedést, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus esetében pedig 22%-os 
növekedést jelent a 2004–2009 közötti időszakhoz képest. A pénzügyi válság miatt arról 
állapodtak meg, hogy Izland hozzájárulásai az EGT Finanszírozási Mechanizmushoz ne 
növekedjenek abszolút értékben. 

Mivel a tárgyalások sajnálatos módon késedelmet szenvedtek, és 2009. december 18-ig nem 
sikerült lezárni őket, az EGT zökkenőmentes működése érdekében arra volt szükség, hogy a 
fenti megállapodások ideiglenes jelleggel, későbbi megkötésük függvényében hatályba 
lépjenek. 

A meglévő nemzetközi megállapodások különös elemeinek módosítása során általánosan 
alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a határozattervezetek jogalapjaként az EUMSz. 
vonatkozó cikkeit alkalmazzák, nevezetesen a 207. cikket a módosított halászati 
jegyzőkönyvek esetében.
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2. Az előadó észrevételei

Miközben az előadó figyelembe veszi a fenti tárgyalások eredményét, azaz az Izland részére 
szóló változatlan koncessziók elleni pénzügyi mechanizmus jelentős növekedését és Norvégia 
részére szerény mértékű koncesszió növekedést, szeretné javasolni, hogy a Halászati 
Bizottság helyeslő véleményt adjon ki a Bizottság javaslatáról COM (2010)234.

******

A Halászati Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja hozzájárulását.
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