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Tárgy: Martin Kerin, ír állampolgár által benyújtott 1392/2008. számú petíció a 
közös halászati politikáról és az eresztőhálós halászatról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nem ért egyet azzal, hogy az ír vizeken betiltották az eresztőhálós 
lazachalászatot. Azt állítja, hogy az Írország délnyugati részén található hatalmas 
lazacmennyiség ellenére egyharmadával csökkentették a lazacra vonatkozó halászati kvótát, 
ami véleménye szerint nem tudományos vizsgálaton alapult, hanem azon a várakozáson, hogy 
a tudomány a jövőben támogatni fogja ezt a csökkentést. A petíció benyújtója szerint továbbá 
nem az eresztőhálós halászat, hanem a lazactenyésztés jelent veszélyt a lazacállományra. 
Ebben az összefüggésben rámutat arra, hogy a nagyszabású lazactenyésztés azért veszélyes a 
vadlazacokra, mert egy bizonyos parazita megtámadja a fiatal vadlazacokat. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az ír halászati ágazatnak a szektor túlélése és fenntartható 
működése, valamint az ír hagyományok és kultúra megőrzése érdekében ismét rendelkezési 
jogot kell kapnia az ír vizek felett. A petíció benyújtója szerint a közös halászati politika nem 
megfelelő, és az ír halászokat európai kollégáikkal összehasonlítva hátrányos 
megkülönböztetésben részesíti. Álláspontja szerint az ír halászok kihalásának 
megakadályozása céljából alapvetően meg kell változtatni a szakpolitikát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.
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A Bizottság észrevételei a petícióra vonatkozóan

A Bizottság elismeri a tényt, hogy az eresztőhálós halászat nem az egyetlen veszély, ami a 
lazacpopulációkat fenyegeti. A lazacállomány túlélésében fontos szerepet játszhat a 
különösen az édesvízfolyamok minőségére és hidrográfiájára kiható környezeti romlás, illetve 
a gazdasági tevékenységekkel, pl. az akvakultúrával való kölcsönhatás is (különösen a 
tenyésztett lazac szökésével, illetve a betegségek és a tengeri tetűhöz hasonló paraziták 
potenciális kölcsönös továbbadásával kapcsolatos kockázatok miatt). Jelenleg az említett 
kockázatok kezelésében komoly előrelépés történik, különösen az akvakultúrával való 
kölcsönhatás területén, azonban a vegyes állományra irányuló halászat jelentette veszély 
továbbra is különösen aggasztó, elsősorban a hatásainak előrejelezhetetlensége miatt. 

Az eresztőhálós tengeri lazachalászat kérdését illetően is kiterjedt vita zajlott az elmúlt 
években. A Bizottság 2006 májusában technikai jelentést adott ki a kérdésről1, amelyben a 
jelenlegi halászatot, annak problémáit, a tagállamok különféle igazgatási rendszereit és a 
helyzet javításával kapcsolatos lehetséges megközelítéseket ismerteti. A probléma lényege 
dióhéjban az említett halászat vegyes jellege, amikor is különböző eredetű lazacokat fognak ki 
bármiféle megkülönböztetés nélkül, és ilyen módon veszélyeztetik a biztonságos biológiai 
határértékeken túli lazacállományokat, ideértve a nem ír folyókban élőket is. A természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 
alkalmazásában számos kedvezőtlen helyzetű lazacállománnyal kapcsolatosan végeztek 
helyreállító intézkedéseket. Az említett intézkedések hatékonyságát az a kockázat fenyegette, 
hogy a lazacokat már az előtt kifogják a tengeren, hogy megérkeznének hazai folyóikba 
szaporodni. A jelentésben előnyben részesített opció az volt, hogy a felelősség a tagállami 
hatóságokat terhelje, mivel a halászatra túlnyomórészt területi vizeken kerül sor, és így eltérő 
tagállamok hajói nem osztoznak a halászterületeken.
Az ír hatóságok hosszas konzultáció és minden lehetséges opció megvizsgálása után úgy 
döntöttek, hogy tiltják az említett vegyes halászatot, emellett pedig kompenzációs 
mechanizmusról rendelkeznek a halászattal felhagyók számára.

Az eresztőhálókat Írországban csak júniusban és júliusban használják, heti négy napon, 
azonban ez a viszonylag rövid halászszezon fontos gazdasági jelentőséggel bír Írország 
kisipari jellegű halászközösségeinek egyes ágazataiban. Hangsúlyozandó, hogy sok 
eresztőhálós halász csak alkalmi halász, és számukra a tevékenység kiesése nem olyan 
drasztikus, mint azok számára, akik gazdaságilag ettől a halászattól függnek. Az utóbbiak 
láthatólag alternatív halászati módszerek után néztek, azonban vagy alacsony fogási kvóták 
hatálya alá tartozó kimerült állományokkal, vagy alacsonyak árakkal szembesültek. Mindezek 
révén az új halászati tevékenységek nem bizonyultak életképesnek, különösen a 2008. évi 
üzemanyagválság és az ezt követő pénzügyi nehézségek miatt.

A Bizottság nézete szerint az írországi halászati szektor válsága számos más tagállaméhoz 
hasonlóan, strukturális jellegű, amit gyakorta ideiglenes és visszatérő válságok súlyosbítanak, 
pl. az üzemanyag- és a halárakkal kapcsolatosak. Mivel ez strukturális probléma, strukturális 
megoldásokat tesz szükségessé, amelyek célja a rendelkezésre álló halállománynak egy 
kisebb halászati ágazaton belüli újraelosztása. Teljes mértékben az ír hatóságok hatáskörébe 
tartozik annak eldöntése, hogy az újraelosztás során hogyan részesítsenek előnyben vagy 

                                               
1 Jelentés az Atlanti-óceán közösségi vizein a vegyes állományú lazac halászatáról, SEC(2006)590
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hozzanak kedvezőtlenebb helyzetbe egy adott alágazatot.

Ami a KHP Írország elleni állítólagos megkülönböztetését illeti, a Bizottság egyáltalán nem 
ért egyet ezzel az állásponttal. Amikor bevezették a KHP-t, teljes mértékben figyelembe 
vették Írországnak a halászati ágazata fejlesztésével kapcsolatos jogszerű érdekét (az 
úgynevezett hágai preferencia), és ezt minden évben figyelembe vették akkor, amikor fogási 
kvóták formájában elosztották a halászati lehetőségeket a tagállamok között. 

Végül ami a petíció benyújtójának azon kérését illeti, hogy az ír halászközösség kapja vissza 
az ír vizek feletti rendelkezési jogot, hangsúlyozandó, hogy a lazachalászat tekintetében a 
gazdálkodási intézkedések többnyire Írország felelősségébe tartoznak a gyakorlatban. Ennek 
oka az a különleges körülmény, hogy más tagállamok halászaival nincs verseny a sziget 
körüli halászterületek iránt. Bizonyos pontig hasonló a helyzet számos egyéb part menti 
halászat esetében, ideértve a korábbi eresztőhálós halászat alternatíváit is.

Következtetés

A Bizottság tisztában van azokkal a nehézségekkel, amelyekkel az eresztőhálós halászflották
szembesülnek, miután az ír hatóságok 2007 novemberében betiltották az eresztőhálós
halászatot. A Bizottság emellett azt is figyelembe veszi, hogy az említett nehézségek oka 
egyrészt a halászhajók mérete és halászereje, másfelől pedig a rendelkezésükre álló halászati 
lehetőségek közötti egyensúlyhiány miatti strukturális probléma. Emellett indokolatlan azt 
hinni, hogy a KHP Írországot megkülönböztető módon kezelné. Végül a probléma 
megoldására elsősorban a nemzeti hatóságok rendelkeznek eszközökkel. 


