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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 az Európai Parlament többé nem egyszerű konzultatív testület, hanem 
általánosan olyan jogalkotóvá válik, amely egyenlő félként osztozik a Tanáccsal a 
döntéshozatali hatáskörön;     

2. örül ennek az új forgatókönyvnek, amely szerint a Parlament és a Tanács a rendes 
jogalkotási eljárásnak megfelelően megalkotja a KHP célkitűzései követéséhez szükséges 
rendelkezéseket (37. cikk (2) bekezdés);

3. 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;

4. megjegyzi, hogy a 37. cikk (3) bekezdése ezzel szemben úgy rendelkezik, hogy a halászati 
lehetőségek (TAC 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; 

5. 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;

6. úgy véli e tekintetben, 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; 

7. 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;    

8. tudomásul veszi a halászat terén a nemzetközi megállapodások elfogadásához új keret 
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kidolgozását, 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;   

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

– jelenleg nagyon nehéz világosan meghatározni a 37. cikk (3) bekezdésének 
alkalmazási körét;  

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

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