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INDOKOLÁS 
 

A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló, a FAO 
alapokmánya XIV. cikkének rendelkezései szerinti megállapodást a FAO konferenciája 1949-
ben hagyta jóvá, és a megállapodás 1952-ben lépett hatályba. A megállapodás módosításait 
1963-ban, 1976-ban és 1997-ben hagyták jóvá. Az Európai Közösség 1998. június 16-án, a 
3179/78/EGK tanácsi rendelettel1 csatlakozott a GFCM-hez. Az Európai Unió földközi-
tengeri és fekete-tengeri tagállamai is részes felei e megállapodásnak. 

A GFCM egy úgynevezett regionális halászati gazdálkodási szervezet, amelynek célja, hogy 
elősegítse az élő tengeri erőforrások fejlesztését, megóvását, lehető legjobb hasznosítását és a 
velük való ésszerű gazdálkodást, valamint előmozdítsa az akvakultúra fenntartható fejlődését 
a Földközi-tengeren és a Fekete- tengeren. 

A GFCM megállapodás módosításának folyamata 2013-ban kezdődött meg egy 2011-ben 
véglegesített teljesítményértékelést követően, amely megállapította, hogy a megállapodást a 
GFCM céljainak és funkcióinak tisztázása, valamint hatékonyságának javítása érdekében 
módosítani kell. 

A módosított megállapodást megtárgyalták a GFCM szerződő feleivel. A FAO jogi szolgálata 
is részt vett a vitában. A Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió nevében 
tárgyalásokat folytasson az Unió hatáskörébe tartozó ügyekben. A tárgyalásokat a tagállamok 
és a Bizottság folytatták saját hatáskörükben, a megbízatásuk feltételeinek megfelelően. A 
tárgyalások során a tagállamok és a Bizottság rendszeresen és szorosan összehangolták a 
tevékenységüket. 

A GFCM szerződő felei a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló 
módosított megállapodást a GFCM 2014. május 19–24. között tartott, 38. éves ülésszakán 
hagyták jóvá. 

A módosított megállapodás úgy dolgozza át a jelenlegi megállapodás szerkezetét és tartalmát, 
hogy összhangba hozza azt a regionális halászati gazdálkodási szervezetek modern 
eszközeivel. A bevezetett főbb változtatások az alábbiak: 

– A GFCM-megállapodás céljának és alapelveinek világosabb magyarázata. Az új 
megállapodás egyértelmű, átfogó célkitűzése az élő tengeri erőforrások biológiai, 
társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatósága. A megállapodás emellett 
bevezeti azokat a fogalommeghatározásokat, amelyek szükségesek a megállapodás 
helyes értelmezéséhez. Pontosabban meghatározásra kerültek a GFCM funkciói, 
amelyek magukban foglalják a közös halászati gazdálkodás többéves gazdálkodási 
tervek révén történő előmozdítását, a halászati korlátozás alá tartozó területek 
létrehozását, valamint az adatok gyűjtését és terjesztését. Ebben az összefüggésben 
az új megállapodás a maximális fenntartható hozamra, az ökoszisztémára és az 
elővigyázatossági megközelítésre, a visszadobások csökkentésére, valamint a 
jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre vonatkozó 
célkitűzések tekintetében integrálja a közös halászati politika központi elemeit. 

– A követelmények tagok/nem tagok általi be nem tartásának kezelésére szolgáló 
intézkedések/szankciók meghozására vonatkozó rendelkezések bevezetése. 

– Jól meghatározott vitarendezési mechanizmus létrehozása arra az esetre, ha vita 
merül fel a szerződő felek között. 

                                                 
1 HL L 190., 1998.7.4., 34–35. o. 
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A módosított megállapodás összhangban van a közös halászati politika fő célkitűzéseivel. 

A javaslat célja a módosított GFCM-megállapodás megkötése az Európai Unió nevében. 

A módosított megállapodásnak a javasolt tanácsi határozat mellékletében található szövegét a 
FAO végső jogi ellenőrzésnek fogja alávetni, majd a tervek szerint 2014 októberében 
véglegesítik. A szövegben tehát történhetnek változtatások, amelyek várhatóan nem lesznek 
lényegesek. Annak érdekében, hogy a módosított megállapodás megkötése ne szenvedjen 
felesleges késedelmet, a Bizottság a jelenlegi javaslatot terjeszti elő. A Bizottság gondoskodik 
róla, hogy a FAO által jóváhagyott szöveg is beterjesztésre kerüljön a Tanács elé, mielőtt a 
tanácsi munkacsoportban megkezdődnének a megbeszélések. 

A Bizottság felkéri a Tanácsot, hogy a javaslatot – az Európai Parlament egyetértését 
követően – mielőbb fogadja el. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 
bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával, 

tekintettel a Bizottság javaslatára2, 

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére3, 

mivel: 

(1) A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló 
megállapodást a FAO konferencia 1949-ben tartott ötödik ülésszakán hozták létre és 
hagyták jóvá, és 1952. február 20-án lépett hatályba.  

(2) Az Európai Közösség az Európai Közösségnek a Földközi-tengeri Általános Halászati 
Bizottsághoz történő csatlakozásáról szóló, 1998. június 16-i 98/416/EK tanács 
határozat4 elfogadása révén vált a GFCM szerződő felévé. 

(3) Az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikke harmadik bekezdésének értelmében az 
Európai Unió az Európai Közösség helyébe lép és annak jogutódja.  

(4) 2013. november 15-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió nevében 
tárgyalásokat folytasson a GFCM-megállapodás módosításáról az Unió hatáskörébe 
tartozó ügyekben. 

(5) A tárgyalásokat a tagállamok és a Bizottság folytatták saját hatáskörükben, a 
megbízatásuk feltételeinek megfelelően és egymással szorosan egyeztetve. 

(6) A tárgyalások a 2014. május 19–24. között tartott GFCM-találkozón sikeresen 
lezárultak, ahol konszenzussal jóváhagyták a módosított megállapodás szövegét.  

(7) A módosítás célja, hogy korszerűsítse a GFCM-et és megerősítse a halászati 
erőforrások megőrzése terén betöltött szerepét a saját illetékességi területén.  

(8) A GFCM célkitűzéseit, általános elveit és funkcióit felülvizsgálták és kibővítették 
annak érdekében, hogy biztosítsák az élő tengeri erőforrások és környezetük hosszú 
távú védelmét és fenntartható használatát.  

(9) A módosított megállapodás összhangban van az Unió közös halászati politikájának 
elveivel, ezért az Unió érdeke annak jóváhagyása,  

                                                 
2 HL C , ,  .o. 
3 HL C , ,  .o. 
4 HL L 190., 1998.7.4., 34–35. o. 
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:  

1. cikk 

A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított 
megállapodásnak a mellékletben szereplő szövegét a Tanács megköti. 

2. cikk 

A Tanács elnöke kijelöli azt a személyt, aki jogosult az Európai Unió nevében értesíteni a 
FAO-t a módosított megállapodásnak az Európai Unió által történt elfogadásáról.  

3. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 
lép hatályba. A határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított 
megállapodás hatályba lépésének időpontját közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.  

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 

 a Tanács részéről 
 az elnök 


