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1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő 

megküldésének időpontja 

(COM(2012) 371 final – 2012/0179 COD dokumentum): 

2012. július 19. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 

időpontja: 

2013. február 13. 

Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat): 2013. december 10. 

A módosított javaslat megküldésének időpontja: 2016. október 24. 

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2016. október 18. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

Az Atlanti-óceán északkeleti részén folytatott mélytengeri halászatot részben hagyományos 

parti flották (Portugália) és nagyméretű „nomád” vonóhálós halászhajók (Franciaország, 

Spanyolország) uralják. E hajók kirakodásai az Atlanti-óceán északkeleti részéről származó 

kirakodások összesen körülbelül 1 %-át teszik ki. Számos halászközösség gazdasága függ 

bizonyos mértékben a mélytengeri halászattól. E halászat uniós vizeken és az Északkelet-

atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) keretében létrejött megállapodások hatálya alá tartozó 

nemzetközi vizeken zajlik. 

Mélytengeri állományok alatt a kontinentális talapzat fő halászatterületein kívül eső vizekben 

halászott halállományokat értjük. Ezek a kontinentális lejtő mentén, illetve a fenékhegyek 

környékén élnek. A mélytengeri halászatra csak 2003 óta vonatkozik a halászati lehetőségek 

részletes szabályozása (a teljes kifogható mennyiség, valamint a halászati erőkifejtés 

korlátozása). 2003 előtt a halászat nagyrészt szabályozatlanul fejlődött, és ez bizonyos 

esetekben olyan élénk versengéshez vezetett, ami az állományok kimerülését eredményezte. 

A 2347/2002/EK tanácsi rendelet
1
 megállapította a mélytengeri állományok halászatára 

vonatkozó különleges hozzáférési követelményeket és a kapcsolódó feltételeket. Idővel 

azonban kiderült, hogy ezek az intézkedések nem kellően szigorúak, és nem tudják a 

továbbiakban biztosítani az állományok fenntartható kezelését. Ezenkívül nem foglalkoztak a 

                                                 
1 A Tanács 2347/2002/EK rendelete a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges 

hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.). 
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halászat által a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatások 

kiküszöbölésével. 

2007-ben és 2010-ben az ENSZ Közgyűlése elfogadta a 61/105. és a 64/72. határozatot, 

amelyek felkérik az államokat és a regionális halászati gazdálkodási szervezeteket arra, hogy 

biztosítsák egyrészt a veszélyeztetett mélytengeri ökoszisztémák védelmét a tengerfenéki 

halászati eszközök hatásaival szemben, másrészt a mélytengeri halállományok fenntartható 

kiaknázását. 

A NEAFC által a mélytengeri halászat területén elfogadott intézkedések, amelyeket átültettek 

az uniós jogba, rendelkeztek a kopoltyúhálók használatának tilalmáról, területlezárásokról a 

biodiverzitás fő forrásait jelentő tengerfenéki élőhelyek (veszélyeztetett tengeri 

ökoszisztémák) védelmében, a teljes éves halászati erőkifejtés maximalizálásáról és a már 

zajló halászati tevékenységek feltérképezéséről annak érdekében, hogy az új halászati 

tevékenységek folytatását előzetes környezeti hatásvizsgálattól tegyék függővé.  

A javaslat általános célja a lehető legnagyobb mértékben biztosítani a mélytengeri 

állományok fenntartható kiaknázását, ugyanakkor csökkenteni a mélytengeri halászat 

környezeti hatását és fejleszteni a tudományos értékelési adatbázist. Amíg az adatok és a 

módszerek el nem érik a legnagyobb fenntartható hozamon alapuló gazdálkodáshoz szükséges 

szintet, addig a halászatot a halászati gazdálkodás elővigyázatos megközelítése alapján kell 

irányítani. 

A tengeri ökoszisztémára gyakorolt pusztító hatás csökkentése érdekében a javaslat 

rendelkezett a fenékvonóhálók használatának fokozatos kiiktatásáról a mélytengeri 

halászatban, mivel ezek az eszközök a legkárosabbak a veszélyeztetett tengeri 

ökoszisztémákra nézve, és használatuk során jelentős mértékű egyes mélytengeri fajok 

nemkívánatos fogása. A 600 méter mélység alatt és a 200–600 méter mélységben folytatott 

halászatban a fenékhez rögzített kopoltyúhálók használatának átmeneti korlátozása mellett 

meg kell tiltani a mélytengeri fajokra irányuló célzott halászatot. 

Mivel a javaslat a fenékhalászati eszközök kiiktatását célozta, nem tartalmazott a 

veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákat érő jelentős hatások kiküszöbölésére, vagy az ilyen 

ökoszisztémáknak otthont adó területek lezárására hivatott egyedi intézkedéseket. 

A javaslat ezen állományok gazdálkodási rendszerének egyszerűsítését is kilátásba helyezte, 

mivel egyenlőre két eszköz hatálya alá tartoznak, melyek egyfelől a fogási korlátozások, és 

másfelől a kapacitás/erőkifejtés korlátozása. 

Meg kell jegyezni, hogy a Bizottság javaslatának előterjesztése óta megváltozott a jogi keret: 

a közös halászati politika (KHP) reformon esett át, és 2014. január 1-jén életbe lépett az új 

alaprendelet.
2
 

3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK 

3.1. Általános megjegyzések a Tanács álláspontjához 

A Tanács álláspontja tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között 2016. június 30-án 

létrejött politikai megállapodást. A Bizottság támogatja ezt a megállapodást.  

3.2. Az Európai Parlament első olvasatban elfogadott módosításai 

                                                 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati 

politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 

2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).  
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Az egyeztetések során a Parlament felülvizsgálta álláspontját a jogi keret változásai és az új 

KHP elfogadása fényében. Ezért az Európai Parlament 2013. december 10-én első olvasatban 

elfogadott álláspontját a tárgyalások szempontjából kevésbé relevánsnak kell tekinteni. 

3.3. A Tanács által bevezetett rendelkezések és a Bizottság ezekkel kapcsolatos 

álláspontja 

Az Európai Parlament és a Tanács nem támogatták a mélytengeri halakat célzó tengerfenéki 

halászeszközök használatának a javaslat szerinti fokozatos megszüntetését.  Megegyeztek 

azonban megfelelő helyettesítő intézkedésekről, illetve a veszélyeztetett tengeri 

ökoszisztémák védelmét szolgáló más rendelkezésekről. A szöveg jelentős módosításokon 

esett át, hogy a politikai megegyezésnek megfelelően a következő elemeket tartalmazza: 

 kétféle halászati engedély kerül bevezetésre: célzott halászati engedély azon hajók 

számára, melyek bármely halászati útján a fogások több mint 8%-át mélytengeri 

fajok teszik ki, és az adott naptári évben elérik vagy meghaladják a 10 tonnát; és 

járulékos fogásokra vonatkozó engedély azon hajók számára, melyek járulékos 

fogásként ejtenek mélytengeri fajokat. A járulékos fogásokat ejtő hajókra 10 tonnán 

felül 15%-os rugalmasság vonatkozik. 

 A halászati kapacitást a 2009–2011-es időszakban a mélytengeri fajokból 10 

tonnánál többet kirakodó hajók kapacitása alapján kell korlátozni. 

 A célzott mélytengeri halászat végzését arra a területre kell korlátozni, ahol már 

2009–2011 között (vagyis a bizottsági javaslat előterjesztése előtt) is zajlott ilyen 

tevékenység (ez az alapterület).  

 Az alapterületen kívül hatásvizsgálat függvényében lehet végezni felderítő 

halászatot. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén állapítja meg az ilyen 

halászat feltételeit. A felderítő halászat időtartama legfeljebb egy év lehet, ami 

egyszer megújítható. 

 A hajók kötelesek jelenteni a 400 méternél nagyobb mélységben észlelt 

veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákat, és legalább 5 tengeri mérföldnyire el kell 

távolodniuk az észlelés helyszínétől. 

 A fenékvonóhálókkal folytatott tengerfenéki halászat a tenger felszínétől 800 

méternél mélyebben tilos. 

 A hatásvizsgálatok és a jelentett észlelések alapján a veszélyeztetett tengeri 

ökoszisztémák lelőhelyein meg kell tiltani a tengerfenéki halászeszközökkel 

folytatott mélytengeri halászatot. Erről a Bizottság tudományos szakvélemények 

alapján elfogadandó végrehajtási jogi aktusok útján gondoskodik. 

 Szigorúbb ellenőrzési intézkedések kerülnek bevezetésre, korlátozásra kerül az 

átrakodás lehetősége, a kvóták kimerítéséről valós idejű jelentést kell tenni, a 

helytelenül jelentett fogások eseteit az eddiginél részletesebben kivizsgálják, egyedi 

ellenőrzési és vizsgálati programok lépnek érvénybe, a túlhalászatot magasabb 

szorzó alkalmazásával kell büntetni, a Bizottság sürgősségi intézkedéseket is 

elfogadhat stb. 

 A mélytengeri fajok 100 kg-ot meghaladó mennyiségű fogásait csak bizonyos 

kijelölt kikötőkben szabad kirakodni, és a kirakodási szándékról legalább 4 órával, 

illetve 12 méternél nem hosszabb hajók esetében 1 órával előbb értesítést kell 

küldeni. 
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 A halászati engedélyben foglalt, a halászfelszerelések használatával, a műveleti 

területekkel és a fogási korlátozásokkal kapcsolatos feltételek megszegése esetén, 

valamint megfigyelő fedélzetre vételének hiányában a hajó halászati engedélyét 

legalább két hónapra be kell vonni. 

 Az adatgyűjtési rendelkezések részletesebbek lesznek, a fenékvonóhálókkal és 

fenékre rögzített kopoltyúhálókkal célzottan halászó hajók esetében kötelező lesz a 

legalább 20%-os megfigyelői jelenlét, ami egyéb hajók esetében 10%. A megfigyelői 

lefedettségre vonatkozó követelmény tudományos szakvélemények alapján 

együttdöntési eljárással igazítható ki. 

 Mindezen intézkedések az uniós vizeken és a CECAF azon területein 

alkalmazandók, ahol halásznak uniós hajók. A NEAFC területén a halászati 

engedélyekre, a kijelölt kikötőkre és az adatgyűjtésre jelenleg vonatkozó 

rendelkezések továbbra is érvényben maradnak. A megnövelt, 20%-os megfigyelői 

lefedettségre vonatkozó követelmény a NEAFC területén is alkalmazandó. 

 Ezen intézkedések hatását a rendelet hatálybalépését követő négy év elteltével 

értékelni kell, hogy megállapítható legyen a célok elérésének mértéke. 

A kompromisszumos szöveg jelentősen eltér a Bizottság 2012-ben előterjesztett eredeti 

javaslatától, de összhangban van az új alaprendeletben foglalt korszerű szabályokkal, 

rendelkezik a tengerfenéki halászeszközök használatának kiiktatását kielégítően helyettesítő 

intézkedésekről, biztosítja a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák jelentős károsodásának 

elkerüléséhez szükséges feltételeket, és jobb körülményeket teremt az adatgyűjtés javításához. 

A Bizottság el tudja fogadni az összes változtatást. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

Az Európai Parlament és a Tanács jogi szolgálata és jogász-nyelvészei megbízást kaptak arra, 

hogy a szövegen az összes szükséges módosítást végrehajtsák. Az ennek eredményeképpen 

létrejött dokumentum tükrözi a társjogalkotók által 2016. június 30-án kialakított politikai 

megállapodást. 




	1. Előzmények
	2. A Bizottság javaslatának célja
	3. A Tanács álláspontjával kapcsolatos megjegyzések
	4. Következtetés

