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A HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA-
TERMÉKEK PIACÁNAK KÖZÖS SZERVEZÉSE

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése (KPSZ) a közös
halászati politika (KHP) első alkotóeleme volt. Összességében a jelenlegi KPSZ
célja a termelők védelme, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piaca
környezeti fenntarthatóságának és gazdasági életképességének biztosítása. Javítja
és megerősíti a KPSZ kulcsfontosságú elemeit, például a közös piaci előírásokat,
a fogyasztók tájékoztatását és a termelői szervezeteket, valamint új elemeket vezet
be, például a piaci információkat.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 42. cikke és 43. cikkének
(2) bekezdése.

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ

A közös piacszervezés (KPSZ) a halászati és akvakultúra-termékek piacának
irányítására vonatkozó uniós politika, amely biztosítja azok környezeti
fenntarthatóságát és gazdasági életképességét, továbbá a KHP egyik pillérét alkotja
(3.3.1). Már 1970-ben végrehajtották[1], ez volt az első külön halászati rendelet, de
még mindig a közös agrárpolitika (KAP) jogi kerete alatt (3.2.1). Ezért a halászati
és akvakultúra-termékek közös piacszervezése a mezőgazdasági ágazatra és annak
termékeire vonatkozóan meghatározott célkitűzéseken és elveken alapul. Az EUMSZ
38. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerint a mezőgazdasági termékek
„a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékei, valamint az ezekhez a
termékekhez közvetlenül kapcsolódó első feldolgozási szint termékei”. Időközben
a KPSZ-t 1981-ben[2] és 1999-ben[3] jelentős mértékben felülvizsgálták. 2013-ban
a KHP legutóbbi reformcsomagjának részeként újra megreformálták a KPSZ-t,
figyelembe véve a korábbi keretek bizonyos hiányosságait, valamint a halászati és
akvakultúra-tevékenységek alakulását. A reform 2014. január 1-jén lépett hatályba.
A jelenlegi rendelet – a halászati és akvakultúra-termékek közös piacszervezéséről
szóló 1379/2013/EU rendelet[4] – a piaci megfontolások és az irányítási stratégiák
összekapcsolása révén egyre inkább integráló szerepet tölt be. Ezenkívül a halászati

[1]HL L 236., 1970.10.27, 5. o.
[2]HL L 379., 1981.12.31, 1. o.
[3]HL L 17., 2000.1.21., 22. o.
[4]HL L 354., 2013.12.28., 1. o.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_3.3.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_3.2.1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31970R2142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1591106811845&uri=CELEX:31981R3796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32000R0104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1591172368354&uri=CELEX:32013R1379


Az Európai Unió ismertetése - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

és akvakultúra-termékek jelenlegi KPSZ-e meghatározza a termelői szervezetek
jogi keretét, a forgalmazási előírásokat, a fogyasztók tájékoztatását és a tanúsítást
(ökocímkék), a versenyszabályokat és a piaci információkat (például a Halászati és
Akvakultúra-termékek Piacának Európai Megfigyelőközpontja (EUMOFA) által nyújtott
információkat).

CÉLKITŰZÉSEK

A halászati és akvakultúra-termékek jelenlegi közös piacszervezésének célja a
termelők védelme, elsősorban az elsődleges termelőkre (halászati és akvakultúra-
vállalatok) összpontosítva, valamint a piaci megfontolások és az erőforrás-
gazdálkodási kérdések összekapcsolása. A KPSZ fő célkitűzései a következők:
— hozzájárulás az élő tengeri biológiai erőforrások fenntartható kiaknázásához;

— annak elősegítése, hogy a halászati és akvakultúra-ágazat a megfelelő szinten
tudja alkalmazni a közös halászati politikát;

— az uniós halászati és akvakultúra-ágazat és különösen a termelők
versenyképességének fokozása;

— a piacok átláthatóságának és stabilitásának javítása;

— annak biztosítsa, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a hozzáadott érték eloszlása
az ágazat ellátási láncán belül;

— a fogyasztók tájékoztatásának javítása és a tudatosság növelése az érthető
tájékoztatást nyújtó információk és címkézés révén;

— a halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának előmozdítása révén
hozzájárulás az egyenlő versenyfeltételek biztosításához az Európai Unióban
forgalmazott valamennyi termék tekintetében;

— hozzájárulás annak biztosításához, hogy a fogyasztók számára a halászati és
akvakultúra-termékek széles skálája legyen elérhető;

— igazolható és pontos információk biztosítása a fogyasztók számára a termék
származási helyével és előállítási módjával kapcsolatban, mindenekelőtt jelölés
és címkézés révén.

EREDMÉNYEK

A halászati és akvakultúra-ágazat közös piacszervezésének főbb eredményei a
következők:
A. Közös forgalmazási előírások
A közös forgalmazási előírások közös jellemzők, amelyek az emberi fogyasztásra
szánt halászati és akvakultúra-termékek minőségére, méretére, tömegére,
csomagolására, kiszerelésére és címkézésére vonatkoznak, függetlenül azok
eredetétől. Hozzájárulnak a jó minőségű termékek megtartásához a belső piacon,
megkönnyítik a tisztességes versenyen alapuló kereskedelmet, és ezáltal javítják
a termelés jövedelmezőségét. A közös piacszervezés 2013. évi reformja óta a
közös piaci előírásoknak lehetővé kell tenniük a piaci fenntartható termékekkel való
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ellátását is. Ezeket az előírásokat az állományvédelmi intézkedésekkel összhangban
kell meghatározni, például a forgalmazott fajok minimális forgalmazási méreteinek a
rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeket kell tükrözniük, vagy meg
kell felelniük a minimális védelmi referenciaméreteknek (3.3.2). A Bizottság 2019-
ben benyújtotta a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó egységes piaci
keretrendszer teljesítményére vonatkozó értékelését.
B. A fogyasztók tájékoztatása
A fogyasztók tájékoztatása – a kötelező és az önkéntes tájékoztatás egyaránt – arra
irányul, hogy átfogó és egyértelmű tájékoztatást nyújtson a fogyasztók számára a
felelősségteljes fogyasztás előmozdítása érdekében. Az új KPSZ-rendelet kiterjeszti
az emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékek címkézésére
vonatkozó kötelező információk tartalmát és hatályát. Ezenkívül a környezeti
fenntarthatóságról való jobb tájékoztatás érdekében értékelni kell az ökocímkék
önkéntes tájékoztatásként való használatát. 2016 májusában a KPSZ-rendelet
36. cikke alapján a Bizottság nyilvános konzultációt követően megvalósíthatósági
jelentést tett közzé a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó uniós szintű
ökocímkerendszer lehetőségeiről.
C. Termelői szervezetek, valamint termelési és értékesítési tervek
Az új KPSZ-rendelet megerősíti a halászati és akvakultúra-ágazati termelői
szervezetek felelősségét a KHP és a KPSZ célkitűzéseinek megvalósítása
tekintetében. Valamennyi termelői szervezetnek termelési és értékesítési tervet kell
készítenie és benyújtania a hatóságoknak halászati és akvakultúra-tevékenységeik
környezeti fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Így a termelési és értékesítési
tervek az új KPSZ alapvető és kötelező eszközei. A Bizottság elfogadta az
1418/2013/EU végrehajtási rendeletet[5] és benyújtotta a 2014/117/EU ajánlást[6] annak
érdekében, hogy valamennyi termelői szervezet számára megkönnyítse a termelési és
értékesítési tervek kidolgozását és egységes végrehajtását. A termelési és értékesítési
tervek előkészítése és végrehajtása az ETHA-n keresztül társfinanszírozható (3.3.4).
D. Piaci információk
A Bizottság létrehozta a Halászati és Akvakultúra-termékek Piacának Európai
Megfigyelőközpontját (EUMOFA). Ez egy piaci információs eszköz, amelynek célja
egy átláthatóbb és hatékonyabb halászati és akvakultúra-piac kialakítása. Megkönnyíti
a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, piaci
elemzéseket készít és támogatja a politikai döntéshozatalt. Az EUMOFA adatbázis
heti, havi és éves adatokat tartalmaz a halászati és akvakultúra-termékekről a teljes
ellátási láncról, az első értékesítéstől a fogyasztásig. Emellett strukturális információkat
és elemzéseket nyújt az EU halászati és akvakultúra-ágazatáról mind uniós, mind
tagállami szinten, valamint tanulmányokat készít.
E. A kivonási rendszer megszűnése
Az kivonási ár rendszere piaci intervenciós intézkedés volt, amely az új KPSZ-rendelet
végrehajtásával ért véget. A „kivonási árat” rögzített minimumszintként határozták

[5]HL L 353., 2013.12.28., 40. o.
[6]HL L 65., 2014.3.28, 31. o.
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meg. Ezen ár alatt nem lehetett halat értékesíteni. Ez az intervenciós eszköz lehetővé
tette a termelői szervezetek számára, hogy a piaci ingadozások bizonyos korlátain
belül kivonják a halakat a piacról. Ezért e rendszer megszüntetése arra ösztönözte a
termelőket, hogy termeléstervezésük során számítsanak a piaci kereslet változásaira,
és kerüljék el a termékek kivonását.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A közös halászati politikáról szóló alaprendelet reformjának és az új Európai
Tengerügyi és Halászati Alap egymást követő elfogadásával együtt a KPSZ rendszere
képezi az KHP legutóbbi reformjának egyik pillérét a három közül. 2022 végéig
a Bizottságnak értékelő jelentést kell benyújtania a KPSZ-rendelet alkalmazásának
eredményéről.
A közös halászati politika legutóbbi reformfolyamata során a Parlament fontos
szerepet játszott a jelenlegi közös piacszervezés kialakításában. Határozottan kiállt a
felülvizsgálat mellett annak érdekében, hogy létrejöjjön a virágzó ágazat jogi kerete,
amely biztosítja a jövedelmek fenntartását, a nagyobb piaci stabilitást, a magas
forgalmazási előírásokat és a halászati és akvakultúra-termékek megnövekedett
hozzáadott értékét.
Az Európai Parlament 2018. május 29-án állásfoglalást fogadott el az értéklánc
optimalizálásáról az uniós halászati ágazatban[7]. A Parlament felszólította a
Bizottságot, a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy tegyenek intézkedéseket
az uniós halászati ágazat összetett kihívásainak kezelésére, például a termelői
szervezetek létrehozásának megkönnyítése, a kisüzemi halászat megerősítése és a
nemek közötti egyenlőség elvének a halászati politikákba való beépítése révén.
2018. május 30-án a Parlament állásfoglalást fogadott el az uniós piacra jutási
kritériumokkal rendelkező halászati termékek megfelelőségének megállapítására
vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtásáról[8], amelyben arra szólított fel, hogy
minden importált termék feleljen meg a vonatkozó uniós élelmiszer-ipari szabályoknak
és kritériumoknak, beleértve a KHP-ra vonatkozókat is, valamint az egészségügyi,
munkaügyi, hajóbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.
A Parlament 2020. január 15-én állásfoglalást fogadott el az európai zöld
megállapodásról[9]. Ebben felhívta a Bizottságot, hogy a halászati ágazat fenntartható
értékláncának megerősítése érdekében integrálja a halászati és akvakultúra-
termékeket a „termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiájába; Hangsúlyozta
továbbá, hogy fel kell lépni a műanyagszennyezés ellen, csökkenteni kell az élelmiszer-
pazarlást, küzdeni kell az élelmiszercsalás ellen és javítani kell az élelmiszerek
címkézését.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0210.
[8]Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0223.
[9]Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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