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petíció a közös halászati politika ír halászokra gyakorolt hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az Írországnak a közös halászati politika keretében kiosztott 
halfogási kvótákat, és úgy véli, hogy azok méltánytalanok, és veszélyeztetnék az ír halászati 
ágazatot. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ír halászokat európai társaikhoz képest 
megkülönböztetés éri. A petíció benyújtója szerint a jelenlegi európai halászati politika nem 
határoz meg megfelelő megoldásokat a felelőtlen halászatra nézve, és magát az ír halászati 
közösség túlélését teszi kétségessé. A halászati politika feletti nemzeti ellenőrzés 
visszanyerése mellett érvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója kifogásolja az Írországnak a közös halászati politika keretében kiosztott 
halfogási kvótákat, és úgy véli, hogy azok méltánytalanok, és veszélyeztetnék az ír halászati 
ágazatot. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ír halászokat európai társaikhoz képest 
megkülönböztetés éri. A petíció benyújtója szerint a jelenlegi európai halászati politika nem 
határoz meg megfelelő megoldásokat a felelőtlen halászatra nézve, és magát az ír halászati 
közösség túlélését teszi kétségessé A halászati politika feletti nemzeti ellenőrzés 



PE423.698v01-00 2/3 CM\777672HU.doc

HU

visszanyerése mellett érvel. A petíciót Kathy Sinnott európai parlamenti képviselő támogatja.
A Bizottság petícióval kapcsolatos észrevételei

A Bizottság elismeri, hogy a közös halászati politika (KHP) ellenőrzési rendszerét –
különösen annak a tagállamokban történő végrehajtását – súlyos hiányosságok jellemzik, 
amelyek következtében az KHP eddig nem volt hatékony alapvető célkitűzésének, 
nevezetesen a fenntartható európai halászat megvalósításának elérésében. Az ellenőrzés
eredménytelensége kedvezőtlen hatással van a KHP minden elemének megvalósítására, mivel
aláássa a védelemmel és a flottakezeléssel kapcsolatos kezdeményezések sikerét. Ezért a 
Bizottság az ellenőrzési keret radikális átdolgozását javasolta – az alacsony hatékonyságú, 
költséges és bonyolult rendszer felváltását egy olyan rendszerrel, amely képes meghozni a
kívánt eredményeket. Az új rendszer azt célozza, hogy az egyenlő esélyek biztosítása 
érdekében az ellenőrzéspolitika nemzeti szinten jobb és egységes módon kerüljön 
végrehajtásra, ugyanakkor figyelembe veszi az egyes flották közti különbségeket és azok 
sajátos jellegzetességeit. A KHP értelmében a tagállamok felelősek a hatékony ellenőrzés és a 
KHP-jogszabályok végrehajtásának biztosításáért. Az ellenőrzőrendszer javasolt reformja ezt 
a felelősséget hangsúlyozza, és magában foglalja az értékesítési lánc minden tevékenységének 
vizsgálatát a halfogástól a kiskereskedelmi forgalomba hozatalig. A Bizottság továbbra is 
ellenőrzi az ellenőrzést végzőket: figyelemmel kíséri, hogy a tagállamok milyen módon 
tesznek eleget a KHP-szabályok végrehajtásának biztosítására vonatkozó kötelezettségeiknek.

A petíció szerint Írországnak méltánytalanul kevés jut a saját vizeiben hozzáférhető halászati 
lehetőségekből. Az egyes tagállamok részesedését egy bizonyos állományból a KHP-
szóhasználatban „viszonylagos stabilitás”-nak nevezett rögzített felosztási kulccsal határozzák
meg. A KHP szabályozási körébe eső állományok esetében ez a kulcs a teljes kifogható 
mennyiség (TAC) felosztásának alapja. Javarészt a hagyományos halászati szokásokon és a 
tagállamok közötti tárgyalásokon alapul. Írország esetében a részesedésről 1983-ban, az 
eredeti viszonylagos stabilitás részeként történt megállapodás; e részesedés már akkor 
meghaladta az ír hagyományos halászati szokásoknak megfelelő mértéket. Emellett Írország
haszonélvezője az úgynevezett „hágai preferenciáknak”, amelyek értelmében amennyiben 
bizonyos halászati lehetőségek mértéke csökkenne, Írország részesedése nem csökken 
aszerint. Mint Írország esetében is, az EU-csatlakozásról szóló tárgyalások alapvető szerepet 
játszanak a csatlakozó állam jövőbeli részesedésének meghatározásában. Tehát az ír vizekben 
található állomány felosztásának jelenlegi módját az Írország és a tagállamok által elfogadott 
csomag részének kell tekinteni, amely már most kedvezőbben kezeli az ír érdekeket. 
Mindezeket előrebocsátva, a Bizottság véleménye szerint a viszonylagos stabilitás 
alapelvének érvényessége nem megkérdőjelezhetetlen és nem is megtámadhatatlan. A KHP 
jövőbeli hatékonyabb működésének biztosítása érdekében tehető lehetséges lépések alapos 
megfontolása magában foglalja ennek az alapelvnek – valamint a politika számos más 
aspektusának – átgondolását is. A KHP felülvizsgálata és reformja 2012-ben lesz esedékes; a 
Bizottság már foglalkozik a különböző kérdésekkel, és a reform előkészítéseként nagyszabású 
konzultációs folyamatot1 indít el. A petíció benyújtója által megfogalmazott aggályok e 
folyamat központi részét képezik. A KHP reformja emellett nem csupán az ellenőrzésre és a 
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http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.
pdf
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végrehajtására terjed ki, hanem a politika egyéb elemeire is. A különböző alternatívák 
mérlegelése jelenleg folyik a tagállamokkal folytatott tárgyalásokon; ezeket alaposan 
megvizsgálják, hogy a rendszer egésze a jövőben jobban működjön.

Ami a nemzeti vizek fölötti ellenőrzés visszaszerzésének kérdését illeti, mindenképpen fontos 
megjegyezni, hogy a halállományok a legtöbb esetben a nemzeti joghatóságok határait 
keresztezve vándorolnak. Ezért ha Írország vissza kívánja nyerni a vizei fölötti rendelkezést, 
akkor együttműködési megállapodásokat kell kialakítania szomszédaival annak biztosítására, 
hogy a többi nemzet az ír vizeken kívül ne zsákmányolja ki túlzott mértékben ugyanezen 
állományokat, és ezzel ne gyakoroljon negatív hatást az ír halászatra. Emellett Írországnak 
kétoldalú tárgyalásokat kell kezdenie más országokkal az ír halászhajók más országok vizeire 
való belépéséről. A KHP biztosítja, hogy a közös erőforrásokért mindenki felelősséget 
vállaljon, és fölöslegessé teszi a bonyolult kétoldalú eljárásokat.

Következtetés

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy a szakpolitikának méltányosnak kell 
lennie ahhoz, hogy az érintettek gazdaszerepet és felelősséget vállaljanak. Azonban a petíció 
benyújtója által aggályosnak talált helyzet méltányosságát nem lehet teljes mértékben átlátni 
úgy, hogy kizárólag az ír vizekre jellemző helyzetet vizsgáljuk. Az EU-ban élő halászok
egymás vizeinek halászati lehetőségeihez való hozzáférésből adódó relatív jogai a tagállamok 
közötti komplex megállapodások eredményeként alakultak ki, és csupán ezek mindenre 
kiterjedő áttekintése adhat tényleges képet a kérdéses érdekek egyensúlyáról. Mindamellett, a 
KHP korántsem tökéletes, és sürgősen foglalkozni kell azokkal a területekkel, ahol nem 
működik megfelelően – különös tekintettel az ellenőrzésre és a végrehajtásra –, és alaposan át 
kell gondolni a reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékony módon 
megvalósuljanak a politika célkitűzései: a fenntartható halászat biztosítása, valamint annak 
garantálása, hogy a halászok és a halászatban dolgozók az egészséges tengeri környezetben 
élő egészséges halállományból mint forrásból megéljenek


