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Tárgy: Liz Gaffer brit állampolgár által benyújtott 1540/2012. számú petíció a közös 
halászati politikát érintő változtatásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója számos változtatást javasol a közös halászati politikával kapcsolatban, 
különösen a halászati engedélyek kiadását illetően a fenntartható halászatot előnyben 
részesítő személyek részére, a visszadobás gyakorlatának fokozatos felszámolását, és annak a 
gyakorlatnak a megszüntetését, hogy az adófizetők pénzét pusztító hatású halászati módszerek 
támogatására fordítsák Európában és azon kívül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság üdvözli a petíció benyújtója által a jobb halászati gazdálkodás támogatása érdekében 
tett erőfeszítéseket.

A Bizottság felhívja a figyelmet az uniós intézmények (az Európai Parlament, a Miniszterek 
Tanácsa és az Európai Bizottság) közötti, az új közös halászati politikára irányuló javaslatról 
szóló megállapodásra.
Ez az új politika, amely 2014. január 1-jével lép majd hatályba, kiemelt kérdésként kezeli a 
tengerek és állományok jó állapotát az immár az uniós jogban foglalt maximális fenntartható 
hozam elvének alkalmazása révén. Az Unióban működő gyakorlatilag valamennyi 
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kereskedelmi halászati vállalkozásra vonatkozó kirakodási kötelezettség fokozatos bevezetése 
révén az új politika a visszadobások gyakorlatát is megszünteti.

Ezenkívül sürgeti a tagállamokat, hogy a halászati lehetőségek elosztásakor alkalmazzanak 
átlátható és objektív – többek között környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági jellegű –
kritériumokat. Az alkalmazandó kritériumok magukban foglalhatják többek között a halászat 
környezetre gyakorolt hatásait. Sürgeti továbbá a tagállamokat, hogy törekedjenek ösztönzők 
biztosítására a szelektív halászati felszerelést használó vagy csökkentett környezeti hatással 
járó halászati technikákat alkalmazó halászhajók számára.

Az új Európai Tengerügyi és Halászati Alapra irányuló, kapcsolódó javaslatában a Bizottság 
javasolta az ártalmas halászati gyakorlatokat támogató valamennyi közfinanszírozás 
megszüntetését. Ezt a javaslatot jelenleg tárgyalják a társjogalkotók.

Következtetések
Az új, megreformált halászati politika értelmében valamennyi feltétel adott ahhoz, hogy a 
halgazdálkodás a petíció benyújtója által szorgalmazott fejlesztések irányába haladjon.


