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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamoknak a halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinoszi nemzetközi 
egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 
2012. évi fokvárosi megállapodás aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő 
csatlakozásra történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről
(13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (13408/2013),

– tekintettel a halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinoszi nemzetközi 
egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 
2012. évi fokvárosi megállapodásra,

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének 
(2) bekezdésével és 218. cikkének (5) bekezdésével, valamint 218. cikke (6) bekezdése 
második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0389/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A7-0040/2014),

1. egyetért a Tanács határozattervezetével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinoszi nemzetközi egyezményhez 
csatolt 1993. évi torremolinoszi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 
2012. évi fokvárosi megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2012 októberében, a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által összehívott diplomáciai konferencián 
fogadták el. E megállapodás révén lehetővé válik a halászhajók biztonságáról szóló, 1977-ben 
aláírt torremolinoszi nemzetközi egyezmény és a hozzá csatolt 1993. évi jegyzőkönyv 
végrehajtása, amelyek – elegendő számú állam általi megerősítésük hiányában – sosem léptek 
hatályba.

A torremolinoszi egyezmény és 1993. évi jegyzőkönyve biztonsági normákat – például 
életmentő felszerelések, rádiókommunikáció, tűzvédelem, gépek és villamos berendezések –, 
valamint a 24 méteres és annál hosszabb tengerjáró halászhajókra vonatkozó különleges 
követelményeket állapít meg. 

Az 1993. évi torremolinoszi jegyzőkönyvet uniós szinten 1997 óta a 97/70/EK tanácsi 
irányelv hajtja végre.

A fokvárosi megállapodás célja, hogy módosítsa a torremolinoszi jegyzőkönyv bizonyos 
rendelkezéseit, amelyek végrehajtása során problémák merültek fel számos olyan állam 
tekintetében, amelyek jelentős méretű halászflottával rendelkeznek. A meglévő hajók 
tekintetében némi rugalmasságot vezettek be a rádiókommunikációval, az életmentő 
felszerelésekkel, a vészhelyzeti eljárásokkal, szemlékkel és gyakorlatokkal, valamint a 
fedélzeti navigációs berendezésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtási ideje 
tekintetében.

Amennyiben a hajó eleget tesz a megfelelő biztonsági követelményeknek és kizárólag a 
megállapodásban foglalt különleges halászati övezetekben működik, a megállapodás lehetővé 
teszi a hatóságok számára, hogy mentesítsék az adott tagállam lobogója alatt közlekedni 
jogosult hajókat a szabályozási követelmények alól, ha úgy ítélik meg, hogy a követelmény 
alkalmazása az adott hajótípus esetében, illetve az időjárási körülmények vagy a hajózással 
kapcsolatos általános kockázatok hiánya miatt nem ésszerű és nem kivitelezhető.

Másrészt szigorították az ellenőrzési és felmérési rendszert: ezentúl kötelező lesz kezdeti, 
éves és időközi felméréseket – valamint javításokat követő felméréseket – végezni. 
Ugyanakkor mentesség adható az életmentő felszerelések és más berendezések (7. előírás), 
valamint a hajótest, a gépek és a berendezések (9. előírás) éves felmérése alól, ha a hatóság 
megítélése szerint a követelmény alkalmazása a hajó működési területére és a hajótípusra 
tekintettel nem ésszerű és nem kivitelezhető. 

Végül módosították a fokvárosi megállapodás hatálybalépésének feltételeit; így ehhez az 
szükséges, hogy legalább 22 olyan tagállam, amelyek 24 méteres és annál hosszabb, nyílt 
tengeren működő halászhajóinak száma összesen legalább 3600, az egyezményt magára nézve 
kötelezőnek ismerje el. Ez kevésbé szigorú a torremolinoszi jegyzőkönyvben foglalt 
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feltételekhez képest, amelyek szerint 15 olyan tagállam jóváhagyására van szükség, amelyek 
összes halászhajóinak száma 14 000-et tesz ki.

A torremolinoszi jegyzőkönyv – amelyet uniós szinten a 97/70/EK irányelv hajtott végre – a 
regionális megállapodások kialakításának lehetősége tekintetében változatlan maradt. Ez azt 
jelenti, hogy továbbra is fenntarthatók azok a hatályos uniós biztonsági normák, amelyek az 
uniós tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajókra, valamint a valamely tagállam 
belvizein vagy parti vizein harmadik ország lobogója alatt közlekedő és a fogását valamely 
tagállam kikötőjében partra rakó halászhajókra alkalmazandók. Ezért az uniós vizeken a 
biztonsági rendszer fenntartása érdekében a fokvárosi megállapodás 1. előírásának (6) 
bekezdésében az éves felmérésekre, valamint 3. előírásának (3) bekezdésében a közös 
halászati övezetekre vagy a kizárólagos gazdasági övezetekre vonatkozóan biztosított 
mentességek nem alkalmazhatók.

Az Európai Unió nem részes fele a Nemzetközi Tengerészeti Egyezménynek, ezért nem 
válhat a fokvárosi megállapodás részes felévé sem. Másrészről a tagállamok nincsenek abban 
a helyzetben, hogy önállóan döntsenek a megállapodástervezet aláírásáról és megerősítéséről 
– ami az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikkének (2) bekezdése alapján 
kizárólagos hatáskörbe tartozik –, kivéve, ha a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az 
Európai Parlament egyetértését követően erre felhatalmazást ad. A megállapodás 
jóváhagyásával összefüggésben elő kell írni a tagállamok számára, hogy a megállapodás 
aláírásakor, megerősítésekor vagy az ahhoz való csatlakozáskor helyezzenek letétbe egy 
nyilatkozatot, amely kimondja, hogy az 1. előírás (6) bekezdésében és a 3. előírás 
(3) bekezdésében foglalt mentességek nem alkalmazhatók.

A megállapodás 2013. február 11-től 2014. február 10-ig áll nyitva aláírásra, ezt követően 
pedig csatlakozásra.

Az előadó észrevételei

Az előadó üdvözli a fokvárosi megállapodást, mivel az minden bizonnyal hozzájárul a 
halászhajók fokozott biztonságához, és javasolja, hogy az Európai Parlament adja egyetértését 
a Tanács határozattervezetéhez, amely felhatalmazza a tagállamokat e megállapodás 
aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz való csatlakozásra.

Az előadó emellett támogatja, hogy a 2012. évi fokvárosi megállapodás aláírásakor, 
megerősítésekor vagy az ahhoz való csatlakozáskor a tagállamok nyilatkozatot helyezzenek 
letétbe, amely kizárja a megállapodás 1. előírásának (6) bekezdésében az éves felmérésekre, 
valamint 3. előírásának (3) bekezdésében a közös halászati övezetekben és a kizárólagos 
gazdasági övezetekben működő hajókra vonatkozóan biztosított, e megállapodás által 
bevezetett mentességek alkalmazását. 

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint évente állítólag mintegy 24 000 személy 
veszíti életét a halászati ágazatban világszerte. Ezért fontos, hogy a halászhajók biztonságáról 
szóló 1993. évi torremolinoszi jegyzőkönyv hatályba lépjen, és hogy e dokumentum – 
amelyet a 24 méteres és annál hosszabb halászhajók összehangolt biztonsági rendszeréről 
szóló 97/70/EK tanácsi irányelv ültetett át – legalább ugyanolyan ambiciózus maradjon, még 
ha a 24 méteres és annál hosszabb halászhajók a halászhajóflotta csupán kis részét teszik is ki.
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Az előadó támogatja a hatályos uniós normákat, amelyek nemcsak az uniós tagállam lobogója 
alatt közlekedő halászhajókra, hanem a valamely tagállam belvizein vagy parti vizein 
harmadik ország lobogója alatt közlekedő és a fogását valamely tagállam kikötőjében partra 
rakó halászhajókra is alkalmazandók. E normák az uniós vizeken való tisztességes verseny 
garantálása mellett valamennyi hajó közös biztonsági rendszeréről rendelkeznek.

Az előadó emellett reményének ad hangot annak kapcsán, hogy hatálybalépését követően a 
fokvárosi megállapodás nemcsak a 24 méteres és annál hosszabb halászhajók biztonságához 
járul hozzá, hanem a 24 méternél rövidebb – a leggyakoribb típusnak számító – halászhajók 
problémájának megoldását is előkészíti. 2007-ben a 89 000 uniós halászhajó túlnyomó 
többsége, azaz 91%-a volt 18 méternél rövidebb kisebb hajó (EUSTA 09).
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A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE
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