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JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
az általa elfogadandó állásfoglalási indítványba foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződés a közös halászati politika (KHP) keretében a 
döntéshozatali rendszer fontos módosítását jelenti, mivel hatálybalépésétől, 2009. január 
1-jétől kezdődően a Parlament többé nem egyszerű konzultatív testület, hanem 
általánosan olyan jogalkotóvá válik, amely egyenlő félként osztozik a Tanáccsal a 
döntéshozatali hatáskörön;

2. úgy véli, hogy a jelenlegi geopolitikai, gazdasági és társadalmi helyzet, illetve az Európa 
és a világ óceánjainak és tengereinek védelme és fenntartható fejlődése tekintetében 
felvázolt stratégia és cselekvési terv (európai tengeri politika) indokolja a Parlament 
döntéshozatali hatáskörének a KHP keretében való megerősítését;

3. úgy véli, hogy ebben az új helyzetben már nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
szükség van a Halászati Bizottság az eljárási szabályzat VI. melléklete szerinti 
hatásköreinek felülvizsgálatára és frissítésére – e hatáskörök a Halászati Bizottság 1994-
es létrehozásával egy időben keletkeztek és túlélték a közös halászati politika 2002-es 
nagy reformját, két névváltoztatást, valamint a Bizottság korábbi Halászati 
Főigazgatóságának belső szerkezeti átformálását – hogy azok megfeleljenek a halászat új 
világszintű körülményeinek;

4. a Halászati Bizottság hatáskörének frissítésére irányuló kérelmét azzal indokolja, hogy a 
fent említett 2002-es reformon kívül a KHP fejlődését befolyásoló alábbi nagyobb 
változások történtek: a halászatra előirányzott alapokat egymást követően többször 
módosították, amióta azok kikerültek a közösségi strukturális alapok fejezetből, a 
halászati megállapodások halászati partnerségi megállapodásokká alakultak, a regionális 
szervezetek új szerepet kaptak a halászat szervezésében és az Európai Unió egyre 
nagyobb szerepet játszik benne, a halászati termékek kereskedelme alapvetően 
megváltozott, új halászati technikákat alkalmaznak, és megváltozott a halászat közösségi 
kezelése, melyet ezután az EU-ra vonatkozó új átfogó tengeri politika keretében működő, 
ökoszisztémán alapuló megközelítéssel kell kezelni;

5. hangsúlyozza az abban megnyilváluló következetlenséget, hogy egy együttdöntési 
jogokkal felruházott parlamenti bizottság semleges marad, ezért e helyzet elkerülése 
érdekében javasolja a megfelelő változtatások végrehajtását;

6. üdvözli az új helyzetet, amelyben a Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárásnak 
megfelelően megalkotja a KHP célkitűzései követéséhez szükséges rendelkezéseket (a 
Szerződés 37. cikkének (2) bekezdése);

7. úgy véli, hogy a két intézmény közötti egyenlőségen alapuló ezen általános elv esetében 
alkalmazandó – szigorúan a Szerződés által előírt helyzetekre korlátozott – eltéréseket az 
Európai Közösségek Bíróságának az általános szabályoktól való eltérésekre vonatkozó 
joggyakorlatához kellene igazítani;
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8. megjegyzi, hogy a Szerződés 37. cikkének (3) bekezdése ezzel szemben úgy rendelkezik, 
hogy a halászati lehetőségek (teljes kifogható mennyiség és kvóták) meghatározása és 
tagállamok közötti elosztása a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik, mivel az eddig 
szokásos gyakorlattal ellentétben e területen nem lesz kötelező a Parlament részvétele;

9. úgy véli, hogy e kizárólagos hatáskör elosztását a javaslatok tartalmának függvényében 
kell vizsgálni, azokat utalva ezek közül a halászati politika hatáskörébe, amelyeknek fő 
célkitűzése a halászati erőforrások megőrzése;

10. e tekintetben úgy véli, hogy minden más olyan kérdésnek, amely nem a halászati 
lehetőségek meghatározására és a kvóták éves rendeletben formálisan is szereplő 
elosztására vonatkozik – így például a technikai intézkedésekre vagy a halászati 
erőfeszítésekre, illetve a saját jogi alapon alapuló, a regionális halgazdálkodási 
szervezetekben elfogadott megállapodások belefoglalására vonatkozó kérdéseknek –
továbbra is a rendes jogalkotási eljárás, vagyis az együttdöntési eljárás alá kell tartozniuk;

11. hangsúlyozza, hogy a halászat terén az Európai Unió a tagállamokkal osztozik a 
hatáskörökön, kivéve a tengeri biológiai erőforrásokat megőrző intézkedéseket illetően, 
amelyek az Unió kizárólagos hatáskörébe tartoznak; hangsúlyozza, hogy az új Szerződés 
létrehozza a szubszidiaritás elve tagállamok általi ellenőrzésének eljárását, és hogy a 
halászat terén a megosztott hatáskörök esetében a nemzeti parlamentek nyolchetes 
határidővel rendelkeznek ahhoz, hogy az érintett javaslat elleni, indokolással ellátott 
véleményüket megküldjék; megjegyzi, hogy a Tanácsnak és a Parlamentnek meg kell 
várnia e határidő leteltét, mivel a szubszidiaritás elvének be nem tartása jogalapot képez a 
Bíróság előtti keresethez;

12. úgy véli, hogy a környezetvédelem általában megosztott hatásköröket igényel; ezért 
felhív az Unió működéséről szóló szerződés 3. cikkében meghatározott „a tenger 
biológiai erőforrásai” kifejezés, valamint azon körülmények egyértelművé tételére, 
amelyek fennállásakor ezen erőforrások védelme a „közös halászati politika alá” tartozik, 
annak érdekében, hogy a kizárólagos hatáskört pontosabban meg lehessen határozni;

13. tudomásul veszi új keret kidolgozását a halászat területén a nemzetközi megállapodások 
elfogadása tekintetében, amelynek fő újítása az említett megállapodások megkötésére 
vonatkozó eljárás, mivel a Szerződés világosan úgy rendelkezik, hogy ezeknek a Tanács 
általi megkötésük előtt meg kell kapniuk a Parlament jóváhagyását; hangsúlyozza, hogy a 
gyakorlatban e vétójog a Parlament szemszögéből bővíti és megerősíti a jelenleg 
alkalmazandó rendelkezéseket, amelyek csak azokra a megállapodásokra vonatkoznak, 
amelyek jelentős hatással vannak a költségvetésre, vagy külön intézményi keret 
létrehozását követelik, mint például a regionális halgazdálkodási szervezetekben 
elfogadott megállapodások;

14. úgy véli, hogy a halászati partnerségi megállapodások elfogadásában játszott szerepének 
betöltése érdekében az e megállapodásokról szóló tárgyalások során a Bizottságnak 
pontos tájékoztatást kell nyújtania a Parlament Halászati Bizottsága számára;

15. létfontosságúnak ítéli ugyanakkor, hogy a Halászati Bizottság megfigyelőként részt 
vegyen a halászati megállapodásokban szereplő közös bizottságokban – ahogyan azt a 
Parlament már többször kérte – és felhív arra, hogy az szerepeljen az intézményközi 
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megállapodásban;

16. az új Szerződés értelmében a KHP-ra alkalmazandó különböző újdonságok vizsgálatát 
követően megállapítja, hogy:

 jelenleg nagyon nehéz világosan meghatározni a Szerződés 37. cikke (3) 
bekezdésének alkalmazási körét;

 az új Szerződést a hatálybalépésekor folyamatban lévő valamennyi jogalkotási 
javaslatra alkalmazni kell;

 a jogalkotó (a Tanács és a Parlament) széles értelmezési mozgástérrel rendelkezik, 
mivel elvileg meg kell várnia az események alakulását, anélkül hogy szem elől 
tévesztené azt a lehetőséget, hogy létrehozza a Szerződés 37. cikke (2) és (3) 
bekezdésének alkalmazási körét világosabban meghatározó intézményközi 
megállapodást.
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