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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

Az 1185/2003/EK rendelet a cápauszony-leválasztás (amikor a halászhajókon a kifogott 
cápák uszonyait levágják, míg a cápa testét visszadobják a tengerbe) Európai Unióban történő
kártékony gyakorlatát 2003 óta tiltja.

Azonban ugyanezen rendelet lehetővé teszi „különleges engedélyek” kiadására eltérések 
alkalmazását is, és e kivételek elsősorban két tagállamban (Spanyolországban és 
Portugáliában) immmár szabályként funkcionálnak.

A cápauszony fedélzeten történő leválasztását – az uszonyok súlya és a cápatestek súlya 
közötti 5%-os maximális arányt – engedélyező összetett rendszer ellehetetleníti a hatékony 
ellenőrzést. A legnehezebb ennek az aránynak a betartását ellenőrizni (a cápatest súlya attól 
függ, hogy ki van-e zsigerelve vagy sem), főként ha a cápauszonyokat és a cápatesteket 
különböző kikötőkben rakodják ki.

A tudományos közösség egyhangúlag úgy véli, hogy a cápauszony-leválasztás megszüntetése 
érdekében elő kell írni, hogy a kirakodás csak a cápatesthez természetesen rögzülő 
uszonyokkal együtt történjen.

E megállapítás következtében, valamint a FAO által meghatározott kötelezettségekkel 
összhangban a Bizottság 2009-ben közzétette a cápák védelmére és a velük való 
gazdálkodásra vonatkozó közösségi cselekvési tervről szóló közleményét, amelynek nyomán 
született meg az 1185/2003/EK rendelet módosításának értékelésére irányuló javaslat azért, 
hogy az abban jelenleg szereplő összes lehetséges eltérést megszűntessék.

A veszélyeztetett fajok piaca

Az Elasmobranchii rendszertani egységbe tartozó halak, amelyek közé a cápák és rájafélék is 
tartoznak, olyan biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek folytán rendkívül 
érzékenyekké válnak a szabályozatlan és intenzív halászatra. Gyenge reprodukciós 
képességük, így a populációk lassú növekedési képessége és regenerálódása elsősorban annak 
tudható be, hogy az egyedek rendkívül későn válnak ivaréretté: például a lándzsafogú 
hímcápa csak 7–9 évesen, míg a női egyed csak 19–21 évesen lesz ivarérett; továbbá ez a faj 
csak háromévente hoz utódot a világra, a kihordási időszak 15–18 hónapig tart, így ez okozza 
az utódok alacsony számát.

A legkeresettebb fajták közé tartozik az európai fogások 80%-át kitevő kékcápa (Prionace 
glauca) és a fogások 10%-át kitevő lándzsafogú cápa (Isurus oxirinchus). A 
Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) a lándzsafogú cápát az érzékeny fajok közé 
sorolja, a kékcápát a majdnem veszélyeztetett fajok közé, a Földközi-tengeren élőket pedig 
érzékeny fajok közé.

Az Egyesült Államok, nyolc közép-amerikai ország, Tajvan, Németország és az Egyesült 
Királyság a cápaállomány csökkenése miatt már betiltotta halászhajói fedélzetén a 
cápauszony leválasztását.
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Európa a kifogott cápák számát tekintve a második helyet foglalja el a világon.  A FAO 
statisztikái szerint a tagállamok 2009-ben mintegy 111 916 tonnányi kirakodott cápáról és 
rájáról tettek jelentést, és ez a világon kifogott mennyiség 16%-át teszi ki.

Az Európai Unió a hongkongi és kínai piacra irányuló cápauszonyexport egyik legfőbb 
forrása; ez a fajta kereskedelem a halászati ágazat egyik legjövedelmezőbb ága, mivel a 
cápauszony egy nagyon kedvelt kínai leves egyik legfontosabb alkotóeleme.

A vélemény előadójának álláspontja

Az előadó határozottan támogatja a Bizottság javaslatát. A testhez természetesen rögzülő 
uszonyokat megkövetelő módszer az egyedül elfogadható eszköz a cápauszony-leválasztás 
elleni küzdelemre, valamint arra, hogy a tagállamok egyszerűen, hatékonyan és megfizethető 
módon tudják ellenőrizni a rendelet betartását. A benyújtott módosítások a szöveg 
egyértelművé tételét és megerősítését szolgálják.

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy az ellenőrzések hatálya a rendelet teljes alkalmazási 
körére terjedjen ki, ami nemcsak a tagállami lobogó alatt közlekedő hajókra, hanem az uniós 
tengervizeken közlekedő összes hajóra is vonatkozik. Igen gyakori például, hogy a japán 
horogsoros hajók Vigo (Galícia) kikötőjében rakodják ki a cápauszonyokat.

Mivel e fajok tekintetében nem állnak rendelkezésre tudományos adatok, a 
cápakirakodásokról a Bizottságnak benyújtott éves jelentésükben a tagállamoknak kellene 
részletesebb információkkal szolgálni, amelyben felsorolják a fajokat, a kifogott egyedek 
számát, a fajok és halászati övezetek szerinti összes mennyiség súlyát; ezen adatok 
tudományosan létrehozott adatbázisokba kerülnének be annak érdekében, hogy végre lehessen 
hajtani a cápák védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó közösségi cselekvési 
tervet.

Továbbá szigorúbban kellene felügyelni az ellenőrzések minőségét, hogy az ellenőrzésekről 
és a tagállamok által alkalmazott szankciókról pontosabb és átfogó adatok álljanak a Bizottság 
rendelkezésére.

Helyénvalónak tűnik a rendelet rendelkező részében szereplő, az összes hajóra vonatkozó 
azon kötelezettség kiaknázása, mely szerint valamennyi kifogott cápát a testhez természetesen
rögzülő uszonyokkal együtt kell kirakodni. Ez a hatályos szövegben csak hallgatólagosan 
szerepel.

Végül emlékeztetni kívánunk az európai parlamenti képviselők körében a 2010. december 16-
írásbeli nyilatkozat nyomán kialakult széles körű politikai konszenzusra. A nyilatkozatban 
arra kérik a Bizottságot, hogy teljes körűen tiltsa be a cápauszonyok levágását. E javaslattal az 
Európai Bizottság konkrét választ ad e nagyon is indokolt kérésre. Az Európai Parlamentnek 
most az a feladata, hogy a javaslatot hathatósan támogassa.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Elasmobranchii rendszertani 
egységbe tartozó halakat, amelyek közé a 
cápák és rájafélék is tartoznak, életciklusuk 
jellemzői, így a lassú növekedés, a késői 
ivarérettség és az utódok kis száma miatt a 
túlhalászás általában erősen veszélyezteti.
Az elmúlt években a cápatermékek, 
különösen az uszonyok iránti 
megnövekedett kereslet következtében 
drámaian fokozódott az egyes 
cápapopulációkra irányuló halászat, ami 
súlyos veszélyt jelent rájuk.

(2) Az Elasmobranchii rendszertani 
egységbe tartozó halakat, amelyek közé a 
cápák és rájafélék is tartoznak, életciklusuk 
jellemzői, így a lassú növekedés, a késői 
ivarérettség és az utódok kis száma miatt a 
túlhalászás általában erősen veszélyezteti.
Az elmúlt években a cápatermékek, 
különösen az uszonyok iránti 
megnövekedett kereslet következtében 
drámaian fokozódott az egyes 
cápapopulációkra irányuló – tagállami 
lobogó alatt a tagállamok 
felségterületéhez vagy joghatósága alá
tartozó, vagy más felségvizeken közlekedő 
halászhajók által folytatott – halászat, ami 
súlyos veszélyt jelent rájuk.

Or. it

(Lásd a 1185/2003/EK rendelet 1. cikkének 1. és 2. pontját.)

Indokolás

Az Európai Unió a cápahalászat terén a második helyet foglalja el a világon, fogási 
nyilatkozatai szerint a világon 2009-ben kifogott összes cápa és rája 16%-át uniós hajókról 
végezték (FAO Fishstat). A fogások túlnyomó többségét az Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-
óceánon halászó spanyol és portugál horogsoros-fagyasztós halászhajók végezték.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 1185/2003/EK rendelet lehetővé teszi 
a tagállamok számára olyan különleges 
halászati engedélyek kiadását, amelyek 
lehetővé teszik a hajófedélzeten történő, a 
cápák uszonyának a testről való 
leválasztását magában foglaló feldolgozást.

(3) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti
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Az uszonyok és a testek közötti megfelelő 
tömegarány biztosítása érdekében az 
uszonyoknak a testekhez viszonyított 
tömegére vonatkozó arányszámot 
határoztak meg, azonban a feldolgozást 
követően az uszonyok és a testek 
kirakodása eltérő kikötőkben is történhet.
Ilyen esetben az arányszám alkalmazása 
kevéssé hatékony, és teret enged a 
cápauszony-leválasztásnak. Ezek a 
körülmények gátolják a halászattal 
kapcsolatos természetvédelmi intézkedések 
alapjául szolgáló tudományos 
információkat megalapozó adatgyűjtést (pl. 
a fajmeghatározás, populációk struktúrája).

Or. it

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) 1999-ben elfogadta a cápák 
védelmére és a velük való gazdálkodásra 
vonatkozó nemzetközi cselekvési tervet, 
amely alapjául szolgált a cápák védelmére 
és a velük való gazdálkodásra vonatkozó 
európai közösségi cselekvési tervről szóló, 
2009-es bizottsági közleménynek, 
amelynek keretében az Unió vállalta, hogy 
minden szükséges intézkedést elfogad a 
cápák védelme, valamint a cápafogásokból 
származó hulladék és a tengerbe 
visszadobott halmennyiség minimálisra 
csökkentése érdekében. A Tanács 
jóváhagyta az említett közleményben 
rögzített általános uniós megközelítést és 
konkrét uniós célkitűzéseket.

(4) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) 1999-ben elfogadta a cápák 
védelmére és a velük való gazdálkodásra 
vonatkozó nemzetközi cselekvési tervet, 
amely alapjául szolgált a cápák védelmére 
és a velük való gazdálkodásra vonatkozó 
európai közösségi cselekvési tervről szóló, 
2009. február 5-i bizottsági közleménynek, 
amelynek keretében az Unió vállalta, hogy 
minden szükséges intézkedést elfogad a 
cápák védelme, valamint a cápafogásokból 
származó hulladék és a tengerbe 
visszadobott halmennyiség minimálisra 
csökkentése érdekében. A Tanács 
jóváhagyta az említett közleményben 
rögzített általános uniós megközelítést és 
konkrét uniós célkitűzéseket, és 
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felszólította a Bizottságot, hogy fordítson 
különös figyelmet a cápauszonyexport 
kérdésére, és a lehető leghamarabb 
nyújtson be az 1185/2003/EK rendelet 
módosítására irányuló javaslatot, 
mindenekelőtt a kapcsolódó eltérések és 
feltételek vonatkozásában. 

Or. it

Indokolás

A Tanács következtetései egyértelmű hivatkozást tartalmaznak az 1185/2003/EK rendeletre, 
valamint arra, hogy szükség van a rendeletben előírt, a cápauszony exportjának tiltására 
vonatkozó eltérések módosítására.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A cápauszony leválasztására 
vonatkozó európai uniós tilalom 
szigorításának támogatásáról szóló 2010. 
december 16-i európai parlamenti 
nyilatkozat1 bírálja az 1185/2003/EK 
rendeletben megengedett eltéréseket, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy a szóban 
forgó rendelet módosítása során vegye 
figyelembe az ún. „cápa uszonnyal 
együtt” módszert.

–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Indokolás

A Parlament 2010. december 16-i írásbeli nyilatkozatában felszólította a Bizottságot, hogy a 
cápák védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó közösségi cselekvési terv második 
évfordulójára (2011 februárja) nyújtson be javaslatot a cápauszony fedélzeten történő 
leválasztásának tilalmára vonatkozóan.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előírt hatásvizsgálat részeként az 
Európai Bizottság 2010–2011 folyamán 
nyilvános konzultációt folytatott az 
érintettekkel és a nagyközönséggel, azzal a 
céllal, hogy információt gyűjtsön az 
1185/2003/EK tanácsi rendelet 
módosításának legalkalmasabb módjáról.
A hatásvizsgálat azzal az eredménnyel 
zárult, hogy a rendeletet úgy szükséges 
módosítani, hogy minden cápatestet a 
hozzá természetesen rögzülő uszonyokkal 
együtt kelljen kirakodni. A cápaállomány 
fenntartása, mint alapvető cél eléréséhez, 
valamint a nyilvános konzultáció 
eredményére való tekintettel szükséges és 
helyénvaló az 1185/2003/EK rendeletet 
ennek megfelelően módosítani,

(7) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. it

Indokolás

Világosan és egyértelműen hangsúlyozni kell, hogy valamennyi kifogott cápát a testhez 
természetesen rögzülő uszonyokkal együtt kell kirakodni, hogy elkerülhetőek legyenek az 
olyan kétes gyakorlatok, mint a cápauszonyok zsákokba történő becsomagolása, majd később 
ezeknek a cápatestre történő odarögzítése.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1185/2003/EK rendelet
3 cikk – 1 a és 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) A szöveg a 3. cikk (1) bekezdését 
követően a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:

2) A szöveg a 3. cikk (1) bekezdését 
követően a következő bekezdésekkel
egészül ki:

„1a. Az (1) bekezdés sérelme nélkül, „1a. Az (1) bekezdés sérelme nélkül, 
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valamint a fedélzeten történő tárolás 
megkönnyítésére a cápauszonyok részben 
átmetszhetők, és ráhajlíthatók a testre.”

valamint a fedélzeten történő tárolás 
megkönnyítésére a cápauszonyok részben 
átmetszhetők, és ráhajlíthatók a testre.

Az (1a) bekezdés sérelme nélkül 
valamennyi kifogott cápát a testhez 
természetesen rögzülő uszonyokkal együtt 
kell kirakodni.”

Or. it

Indokolás

Világosan és egyértelműen hangsúlyozni kell, hogy valamennyi kifogott cápát a testhez 
természetesen rögzülő uszonyokkal együtt kell kirakodni. A rendelkező részben ez a 
rendelkezés sehol sem szerepel.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1185/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a valamely tagállam
lobogója alatt közlekedő halászhajók cápát 
fognak, szállítanak a fedélzeten, rakodnak 
át vagy rakodnak ki, a lobogó szerinti 
tagállam legkésőbb május 1-jéig megküldi 
a Bizottságnak az e rendelet előző évi 
végrehajtására vonatkozó átfogó éves 
jelentést. A jelentésnek tartalmaznia kell, 
hogy a tagállam miként felügyelte a hajók 
e rendeletnek való megfelelését, és milyen 
végrehajtási intézkedéseket alkalmazott a 
megfelelés elmulasztása esetén. A 
jelentésben különösen a következő 
információkat kell megadni:

1. Az a tagállam, amelyben a halászhajók 
cápát fognak, szállítanak a fedélzeten, 
rakodnak át vagy rakodnak ki, vagy 
amelyben egy harmadik állam lobogója 
alatt közlekedő halászhajó a cápákat ki-
vagy átrakodja, legkésőbb május 1-jéig 
megküldi a Bizottságnak az e rendelet 
előző évi végrehajtására vonatkozó átfogó 
éves jelentést. A jelentésnek tartalmaznia 
kell, hogy a tagállam miként felügyelte a 
hajók e rendeletnek való megfelelését, és 
milyen végrehajtási intézkedéseket 
alkalmazott a megfelelés elmulasztása 
esetén. A jelentésben a közös halászati 
politika szabályainak betartását biztosító 
közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról szóló 2009. november 20-i 
1224/2009/EK tanácsi rendelet1, valamint 
a közös halászati politika szabályainak 
betartását biztosító közösségi ellenőrző 
rendszer létrehozásáról szóló 
1224/2009/EK tanácsi rendelet 
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végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló 2011. 
április 8-i 404/2011/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet2 értelmében
különösen a következő információkat kell 
megadni:
1 HL L 343., 2009.12.22., 1. o.
2 HL L 112., 2011.4.30., 1. o.

Or. it

Indokolás

A rendelet első cikkében a rendelet alkalmazási köre kerül meghatározásra: e szerint nemcsak 
a tagállami lobogó alatt közlekedő hajókra, hanem az összes olyan hajóra is vonatkozik, 
amely a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó felségvizeken közlekedik. 
Ezenkívül van néhány tagállam – amelynek hajói cápát nem fognak, azt fedélzetükön nem 
szállítják, illetve sem át- sem pedig ki nem rakodják –, amely olyan kikötőkkel rendelkezik, 
ahol harmadik országok hajói a cápákat kirakodhatják. Az említett két rendelet külön 
rendelkezéseket vezet be a halászat ellenőrzésére és a felügyelet és a szankciók pontos 
követelményeire vonatkozóan.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1185/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a cápakirakodások száma, – a cápakirakodások száma és minden 
kirakodás esetében az egyedek fajta és 
halászati övezet szerinti száma, illetve a 
fajonkénti összes mennyiség;

Or. it

Indokolás

A Bizottság értékelése szerint a rendelet nem teszi lehetővé az olyan adatgyűjtést, amelynek 
segítségével meg lehetne határozni azon fajtákat és populációkat, amelyeken a gazdálkodásra 
és megőrzésre vonatkozó intézkedések alkalmazásával kapcsolatos tudományos tanácsadás 
alapszik. Ezért szükségesnek látszik, hogy a tagállamok jegyzékbe vegyék a kifogott 
cápafajokat, a halászati övezeteket, az egyedek számát, illetve a fajonkénti összes 
mennyiséget, valamint hogy ezen adatokat az éves jelentésben szerepeltessék.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1185/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az elvégzett ellenőrzések száma, – az elvégzett ellenőrzések száma, 
időpontja és helyszíne;

Or. it

Indokolás

A rendelet tagállamok általi megfelelő alkalmazásával kapcsolatos részletes kimutatáshoz 
szükség van az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzésekről szóló pontos adatokra.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1185/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szabálysértési esetek száma és jellege, 
ideértve az érintett hajó(k) teljes körű 
azonosítását.

– a szabálysértési esetek száma és jellege, 
ideértve az érintett hajó(k) teljes körű 
azonosítását és az egyes esetekben 
alkalmazott szankciókat.

Or. it

Indokolás

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról szóló 1224/2009/EK rendelet megfelelő intézkedések (többek között a nemzeti 
jog szerinti igazgatási és büntetőjogi eljárások) rendszeres meghozatalát írja elő a 
szabálysértéssel gyanúsított természetes és jogi személyekkel szemben.


