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RÖVID INDOKOLÁS

A lazac a Balti-tenger környékén sok folyóban ívik vagy ívott, és mindegyik folyónak 
megvan a saját egyedülálló genetikai populációja. Az évek során ezen ívó populációk közül 
számos drámai módon lecsökkent vagy akár ki is pusztult. Míg sok folyóban még mindig 
vannak életképes populációk, a vadon élő lazacok többsége (az újratelepítés céljából 
tenyésztett lazaccal ellentétben) az északi területekről, elsősorban Svédország és Finnország 
északi részéről érkezik a Botteni-öbölbe. Máshol a szennyezés, az élőhely elpusztítása, a 
vízlépcsők és más, ember által előidézett problémák következtében a populációk mérete 
hanyatlásnak indult. 

A balti-tengeri lazacot magában a tengerben, a part menti vizekben és néhány folyóban 
halásszák. Sok esetben a folyók populációit kétéves lazacok kihelyezésével növelik, mert 
általában a vízlépcsők elzárják a folyókat, vagy a folyók más okból kifolyólag nagyon rossz 
állapotban vannak.

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) lazaccal kapcsolatos tudományos 
szakvéleménye eléggé pesszimista képet fest: 

 néhány folyónak még van életképes ívó populációja;
 a növendékhalak túlélési aránya évek óta nagyon alacsony, az okok nem ismertek;
 a nyílt tengeri vegyes halászat valamennyi halállományra, így a gyengékre is irányul, 

és ez jelentősen megnehezíti a lazac újbóli visszaengedését a megfelelő élőhellyel 
rendelkező folyókba; 

 a legújabb TAC-szinteket a tudományos szakvéleményben javasoltnál magasabbra 
állították be;

 az eresztőhálók tilalma következtében a nyílt tengeri halászati erőfeszítések 2008-ban 
csökkentek, de a horogsorral végzett halászat mértéke azóta megemelkedett;

 a lazacot sokszor tévesen tengeri pisztrángként jelentik.
A Bizottság többéves tervre irányuló javaslata ezért melegen üdvözlendő. A javaslat 
jelentősen javítaná a balti-tengeri lazachalászat irányítását, ami sokak szerint már régóta 
esedékes.  Különleges helyzetek kivételével az újratelepítés leállítását támogatni kell.

A javaslat bizonyos pontjain azonban javítani kell, különösen a szabadidős halászat 
vonatkozásában. A balti-tengeri lazac nem kereskedelmi halászatának valamennyi típusa 
(rögzített hálós, csapdás, horgászat stb.) növekvő trendet mutat és jelenleg hozzávetőlegesen a 
bejelentett fogások egynegyedét teszi ki. Ezeket a fogásokat mindenképpen teljes mértékben 
ellenőrizni kell és bele kell számolni az összesített kvótákba.

Az ICES legújabb adatai szerint feltételezhető, hogy a be nem jelentett fogások éveken 
keresztül a bejelentett fogások felét tették ki. A módosítások az ellenőrzés szigorítására 
irányulnak, különösen a bejelentési kötelezettségek szélesebb körűvé tételével és a legkisebb 
kirakodási méret 65 cm-ben való meghatározásával mind a lazac, mind a tengeri pisztráng 
vonatkozásában. Ez utóbbi intézkedés célja a lazac tengeri pisztrángként való téves 
jelentésének csökkentése.

A lazac bizonyos folyókban saját genetikai populációjában ívik. Nyílt tengeri vegyes 
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halászatuk nem teszi lehetővé a lazac eredete szerinti szelekciót, mivel a különböző folyók és 
így a különböző populációk együtt kerülnek kifogásra. Ennek súlyos negatív következményei 
vannak, hiszen a veszélyeztetett populációkból vagy az olyan folyókból származó halakat, 
ahova a lazacot újból visszaengedték, együtt fogják ki az életképes, önfenntartó 
populációkból származó halakkal. A lazachalászat irányításának legjobb módja, ha a 
lazacokat azután fogják ki, hogy már felúsztak a folyókba ívni, így lehetővé válik a halak 
pontos célba vétele. 

A módosítások a nyílt tengeri halászat megszüntetésére irányulnak. Mivel ez a lépés nem 
egyforma mértékben hatna a különböző tagállamok halászatára, csökkentésére nyolc évet 
javaslunk, amely időszak végén a halászat már csak az alapvonalakon belül lenne 
engedélyezve.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi nemzetközi 
csúcstalálkozón jóváhagyott végrehajtási 
terv kijelenti, hogy minden kereskedelmi 
állományt vissza kell állítani egy olyan 
szintre, amely 2015-re képes a legnagyobb 
fenntartható hozam biztosítására. Az ICES 
úgy véli, hogy a balti folyami 
lazacállományokra vonatkozóan ez a szint 
a vadon élő lazacállománnyal rendelkező 
különböző folyók potenciális kétéveslazac-
termelési kapacitásának 60 és 75 %-a 
közötti termelési szintnek felel meg. Az
ilyen tudományos szakvéleménynek alapul 
kell szolgálnia a többéves terv 
célkitűzéseinek és célértékeinek 
meghatározásához. 

(6) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi nemzetközi 
csúcstalálkozón jóváhagyott végrehajtási 
terv kijelenti, hogy minden kereskedelmi 
állományt vissza kell állítani egy olyan 
szintre, amely 2015-re képes a legnagyobb 
fenntartható hozam biztosítására. Ez 1994 
óta az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Tengerjogi Egyezménye értelmében jogi 
követelmény. Az ICES úgy véli, hogy a 
balti folyami lazacállományokra 
vonatkozóan ez a szint a vadon élő 
lazacállománnyal rendelkező különböző 
folyók potenciális kétéveslazac-termelési 
kapacitásának 60 és 75 %-a közötti 
termelési szintnek felel meg. Az ilyen 
tudományos szakvéleménynek alapul kell 
szolgálnia a többéves terv célkitűzéseinek 
és célértékeinek meghatározásához. 
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Balti-tengerben található lazacok 
genetikai sokféleségét jobban meg lehet 
őrizni, ha csak akkor engedélyezik 
halászatukat, ha a lazac már elhagyta a 
tengert és elkezdett felúszni a folyókba 
ívni. A halászat megszüntetése a Balti-
tengeren jelentős problémákat okozna 
bizonyos tagállamoknak és az ágazat 
egyes szegmenseinek, ezért a tengeri 
lazachalászatot fokozatosan kell 
megszüntetni.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tengeri pisztráng és a lazac téves 
jelentésének elkerülése érdekében 
mindkét faj vonatkozásában közös 
legkisebb kirakodási méretet kell 
meghatározni. 

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A lazacra halászó part menti hajók 
jelentős részének hossza nem éri el a 10 
métert. Ezért az 1224/2009/EK rendelet 14. 
cikke által előírt halászati napló használatát 
és a 17. cikke által megkövetelt előzetes 
értesítést ki kellene terjeszteni valamennyi 
hajóra. 

(16) A lazacra halászó part menti hajók 
jelentős részének hossza nem éri el a 10 
métert. Ezért az 1224/2009/EK rendelet 14. 
cikke által előírt halászati napló használatát 
és a 17. cikke által megkövetelt előzetes 
értesítést ki kellene terjeszteni valamennyi 
kereskedelmi halászhajóra és szolgáltató 
hajóra. 

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az újabb tudományos 
szakvélemények szerint a lazac szabadidős 
tengeri horgászata jelentős hatást gyakorol 
a lazacállományokra, habár az erre 
vonatkozó adatok nem túl pontosak. 
Konkrétabban, lehetséges, hogy a 
szolgáltatásaikat nyereségért kínáló 
vállalkozások által működtetett hajókról 
végzett szabadidős horgászat a balti-
tengeri lazac fogásainak fontos részéért 
felel. Ezért a többéves terv működése 
érdekében helyénvaló bevezetni bizonyos, 
az ilyen tevékenységek szabályozására 
irányuló konkrét gazdálkodási
intézkedéseket.

(19) Az újabb tudományos 
szakvélemények szerint a lazac szabadidős 
halászata jelentős hatást gyakorol a 
lazacállományokra, habár az erre 
vonatkozó adatok nem túl pontosak. Ezért 
a többéves terv működése érdekében 
helyénvaló bevezetni bizonyos, az ilyen 
szabadidős halászati tevékenységek 
szabályozására irányuló konkrét 
gazdálkodási intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Balti-tengeren folytatott szabadidős 
lazachorgászat, amennyiben azt 
szolgáltató hajókról végzik.

b) a Balti-tengeren és az érintett 
tagállamokban folytatott szabadidős 
lazachalászat.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon vadon élő lazacállománnyal 
rendelkező folyók esetében, amelyek e 
rendelet hatálybalépéséig elérték a 
potenciális kétéveslazac-termelési 
kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves 
lazacok termelésének a rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül el 
kell érnie az adott folyóra vonatkozó 
potenciális kétéveslazac-termelési 
kapacitás 75 %-át.

(1) Azon vadon élő lazacállománnyal 
rendelkező folyók esetében, amelyek e 
rendelet hatálybalépéséig elérték a 
potenciális kétéveslazac-termelési 
kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves 
lazacok termelésének a rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül el 
kell érnie az adott folyóra vonatkozó 
potenciális kétéveslazac-termelési 
kapacitás 80 %-át.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon vadon élő lazacállománnyal 
rendelkező folyók esetében, amelyek e 
rendelet hatálybalépéséig nem érték el a 
potenciális kétéveslazac-termelési 
kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves 

(2) Azon vadon élő lazacállománnyal 
rendelkező folyók esetében, amelyek e 
rendelet hatálybalépéséig nem érték el a 
potenciális kétéveslazac-termelési 
kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves 
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lazacok termelésének a rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül el 
kell érnie a folyóra vonatkozó potenciális 
kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át 
és tíz éven belül a 75 %-át.

lazacok termelésének a rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül el 
kell érnie a folyóra vonatkozó potenciális 
kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át 
és tíz éven belül a 80 %-át.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Tíz évvel e rendelet hatálybalépését 
követően a vadon élő kétéves lazacok 
termelését minden vadon élő 
lazacállománnyal rendelkező folyó 
esetében a potenciális kétéveslazac-
termelési kapacitás legalább 75 %-ának 
megfelelő szinten kell tartani. 

(3) Tíz évvel e rendelet hatálybalépését 
követően a vadon élő kétéves lazacok 
termelését minden vadon élő 
lazacállománnyal rendelkező folyó 
esetében a potenciális kétéveslazac-
termelési kapacitás legalább 80 %-ának 
megfelelő szinten kell tartani. 

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tengeri lazacállományokra vonatkozó 
éves TAC nem haladhatja meg a halászat 
okozta állománypusztulás 0,1-es arányának 
megfelelő szintet. 

(1) A tengeri lazacállományokra vonatkozó 
éves TAC nem haladhatja meg a halászat 
okozta állománypusztulás 0,1-es arányának 
megfelelő szintet. 

Az alapvonalakon túli lazachalászatot 
fokozatosan meg kell szüntetni. 50%-kal 
kell csökkenteni e rendelet 
hatálybalépésétől számított hat éven belül, 
és meg kell tiltani e rendelet 
hatálybalépésétől számított nyolc éven 
belül.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Legkisebb kirakodási méret a lazac és a 

tengeri pisztráng vonatkozásában
A legkisebb kirakodási méret a lazac és a 
tengeri pisztráng vonatkozásában 65 cm.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Lazacivadékokat csak vadon élő 
lazacállománnyal rendelkező folyóba lehet 
telepíteni. Az egyes folyókba kihelyezett 
kétéves lazacok száma nem haladhatja 
meg a folyó becsült potenciális 
kétéveslazac-termelési kapacitását. 

(1) Lazacivadékokat csak vadon élő 
lazacállománnyal rendelkező folyókba
lehet telepíteni, amikor a helyi állomány 
kipusztulásának megelőzése ezt 
megköveteli.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ivadéktelepítést olyan módon kell 
elvégezni, amely védi a különböző folyami 

(2) Az ivadéktelepítést olyan módon kell 
elvégezni, amely védi a különböző folyami 
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lazacállományok genetikai sokféleségét, 
figyelembe veszi az ivadéktelepítéssel 
érintett folyó és a közeli folyók meglévő 
halközösségeit, ezzel együtt maximalizálja 
az ivadéktelepítés hatását.

lazacállományok genetikai sokféleségét, 
figyelembe veszi az ivadéktelepítéssel 
érintett folyó és a közeli folyók meglévő 
halközösségeit, ezzel együtt maximalizálja 
az ivadéktelepítés hatását. A kétéves 
lazacnak a vadon élő lazacállománnyal 
rendelkező legközelebbi folyóból kell 
származnia.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a kétéves lazac a vadon élő 
lazacállománnyal rendelkező legközelebbi 
folyóból származik.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk — 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ezenkívül az 1224/2009/EK rendelet 
55. cikkének (3) bekezdését, valamint az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló 2011. 
április 8-i 404/2011/EU bizottsági 
rendelet1 64. és 65. cikkét megfelelően kell 
alkalmazni a balti-tengeri lazac 
valamennyi szabadidős halászatára.
____________________
1HL L 112., 2011.4.30., 1. o. 
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkétől 
eltérve, a lazacra vonatkozó halászati 
engedéllyel rendelkező, bármilyen 
hosszúságú európai uniós halászhajók 
parancsnokainak hajónaplót kell vezetniük 
a műveleteikről az 1224/2009/EK rendelet 
14. cikkében megállapított szabályoknak 
megfelelően. 

Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkétől 
eltérve, a lazacra vonatkozó halászati 
engedéllyel rendelkező, bármilyen 
hosszúságú európai uniós halászhajók 
parancsnokainak, valamint az európai 
uniós szolgáltató hajók parancsnokainak
hajónaplót kell vezetniük a műveleteikről 
az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében 
megállapított szabályoknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1224/2009/EK rendelet 17. cikke (1) 
bekezdésének bevezető mondatától eltérve, 
a fedélzeten lazacot és/vagy tengeri 
pisztrángot tartó, bármilyen hosszúságú 
európai uniós halászhajók parancsnokainak 
a halászati művelet befejezését követően 
azonnal értesíteniük kell a lobogójuk 
szerinti tagállam illetékes hatóságait az 
1224/2009/EK rendelet 17. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt információkról.

Az 1224/2009/EK rendelet 17. cikke (1) 
bekezdésének bevezető mondatától eltérve, 
a fedélzeten lazacot és/vagy tengeri 
pisztrángot tartó, bármilyen hosszúságú 
európai uniós halászhajók 
parancsnokainak, valamint az európai 
uniós szolgáltató hajók parancsnokainak
a halászati művelet befejezését követően 
azonnal értesíteniük kell a lobogójuk 
szerinti tagállam illetékes hatóságait az 
1224/2009/EK rendelet 17. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt információkról.

Or. en
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19 cikk törölve
Fogási nyilatkozat

1. A szolgáltató hajó parancsnoka a III. 
mellékletnek megfelelően fogási 
nyilatkozatot tölt ki, és azt minden hónap 
utolsó napjáig benyújtja a szolgáltató hajó 
lobogója szerinti tagállam illetékes 
hatóságához. 
2. Az érintett tagállamok minden hónap 
15. napjáig rögzítik az előző hónapra 
vonatkozó fogási nyilatkozatokban 
szereplő adatokat az 1224/2009/EK 
rendelet 116. cikke (1) bekezdésének f) 
pontjával összhangban létrehozott 
elektronikus adatbázisukban és az 
1224/2009/EK rendelet 109. cikkében 
említett számítógépes ellenőrző 
rendszerükben. Az elektronikus adatokat 
és a fogási nyilatkozatokat 3 évig őrzik 
meg. 

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 cikk törölve
Kirakodási vizsgálatok

Az érintett tagállamok kirakodási 
vizsgálatok útján ellenőrzik a fogási 
nyilatkozatokban szereplő adatok 
pontosságát. Az ilyen kirakodási 
vizsgálatok a kirakodások teljes számának 
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legalább 10 %-át érintik.

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kvótafelhasználásra, a tevékenységi 
engedélyre és a fogási nyilatkozatra 
vonatkozó szabályok szolgáltató hajók 
általi betartása;

b) a kvótafelhasználásra, a tevékenységi 
engedélyre és a fogási nyilatkozatra 
vonatkozó szabályok szolgáltató hajók és 
rögzített felszerelést használó szabadidős 
halászat általi betartása;

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. MELLÉKLET törölve
FOGÁSI NYILATKOZATOK

Minden érintett tagállam fogási 
nyilatkozatként kitöltendő hivatalos 
formanyomtatványt bocsát ki a szolgáltató 
hajók számára. Ez a formanyomtatvány 
legalább az alábbi információkat 
tartalmazza:
a) az e rendelet 18. cikkével összhangban 
kiadott különleges tevékenységi engedély 
hivatkozási száma;
b) az e rendelet 18. cikkével összhangban 
kiadott különleges tevékenységi 
engedéllyel rendelkező természetes vagy 
jogi személy neve;
c) a szolgáltató hajó parancsnokának 
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neve és aláírása;
d) a kikötőből való távozás és a kikötőbe 
való érkezés dátuma és időpontja, 
valamint a halászati út időtartama; 
e) a kirakodás helye és ideje halászati 
utanként;
f) az alkalmazott eszközök halászati 
műveletenként;
g) kirakodott halmennyiség fajonként és 
halászati utanként;
h) visszadobott halmennyiség fajonként és 
halászati utanként;
i) a fogások területe halászati utanként, 
ICES statisztikai négyszögekben kifejezve. 
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