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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a Földközi-tengeri térségében található halállományok állapotáról és a térség halászati 

ágazatának társadalmi-gazdasági helyzetéről 

(2016/2079(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a közös halászati politikáról szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv)2, 

– tekintettel a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság félidős stratégiájára (2017–

2020), amely a földközi- és fekete-tengeri halászat fenntarthatóságára törekszik, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, 

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 

véleményére (A7-0000/2016), 

A. mivel a Földközi-tengerben 17 000 faj él, ezért a világ biológiailag egyik 

legváltozatosabb helye; 

B. mivel a „Konzultáció a közös halászati politika keretében 2017-ben rendelkezésre álló 

halászati lehetőségekről” című közleményében (COM(2016)0396) a Bizottság úgy véli, 

hogy a Földközi-tenger túlnyomó részt továbbra is túlhalászott, és intézkedéseket sürget 

a helyzet megváltoztatására;  

 mivel e dokumentumban a Bizottság aggodalmának ad hangot amiatt, hogy sok vizsgált 

fajt a maximális fenntartható hozamra vonatkozó célbecsléseknél (MSY) jóval nagyobb 

mennyiségben halásznak; 

C. mivel a Földközi-tengerben 2020-ig a legtöbb faj esetében meg kell határozni az MSY-

t, ami jelentős kihívást jelent; mivel a túlhalászás általános mértéke nagyjából az FMSY 

2–3-szorosának felel meg; mivel az uniós szinten és az Unión kívül is tett arra irányuló 

jelentős erőfeszítések ellenére, hogy meghatározzanak egy hatékony jogi keretet és 

biztosítsák annak végrehajtását és érvényesítését a halászati ágazatban, a vizsgált fajok 

93%-át még mindig túlhalásszák a Földközi-tengerben;  

D. mivel a földközi-tengeri fajok állapotáról szóló magas szintű találkozón (Catania, 2016. 

február) arra a megállapításra jutottak, hogy sürgősen meg kell fordítani e negatív 

tendenciákat, tudomásul véve, hogy 2020-ig minden faj esetében meg kell határozni az 

MSY-t, ami nagy kihívást jelent; 

1. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy rövid időn belül és teljes körűen alkalmazni kell 

                                                 
1 HL L 354., 2013.12.28., 22. o. 
2 HL L 164., 2008.6.25., 19. o. 
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a közös halászati politikában meghatározott célokat és fellépéseket, továbbá pontosan, 

sürgősen és hatékonyan végre kell hajtani az abban szereplő többéves 

állománygazdálkodási terveket, összhangban az ökoszisztémákra alapuló 

megközelítéssel; hangsúlyozza továbbá, hogy el kell érni a tengervédelmi stratégiáról 

szóló 2008/56/EK keretirányelvben meghatározott jó környezeti állapotot; 

2. úgy véli, hogy sürgősen szükség van egy különféle – nemzetközi, európai, nemzeti és 

regionális – szintű együttműködésekre alapuló kollektív válaszra; úgy véli, hogy 

minden érdekelt felet, így a halászokat, a tudósokat és a nem kormányzati szervezeteket 

is be kell vonni egy inkluzív és alulról építkező folyamatba; 

3. megjegyzi, hogy a KHP elismeri, hogy elsősorban a kisipari halászok vagy a kis 

partmenti zónák halászai számára kellene biztosítani a halászati lehetőségekhez való 

hozzáférést, beleértve a szelektívebb halászati módok és módszerek ösztönzését is (a 

KHP-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja), amelyek kisebb hatást gyakorolnak 

a tengeri ökoszisztémára és annak erőforrásaira; hangsúlyozza, hogy ezért abba az 

irányba kellene erőfeszítéseket tenni, hogy az ösztönzők és a partmenti halászati 

övezetekhez való preferenciális hozzáférés a kézműves halászatot folytató flotta 

számára legyen biztosítva, ne pedig a nem szelektív és nagyobb hatást gyakorló 

halászati módoknak; 

4. hangsúlyozza, hogy a FAO szerint az élő tengeri erőforrások megőrzése, kezelése és 

kiaknázása során elővigyázatosságon alapuló megközelítést kellene alkalmazni a tengeri 

környezet egészének megvédése és megőrzése érdekében, és hogy a tudományos 

információk hiánya nem lehet ürügy a megóvásra és a gazdálkodásra vonatkozó 

fellépések elodázására vagy elmulasztására; 

5. nem tartja megvalósíthatónak a halászati és környezeti erőforrások megóvását és 

megőrzését csupán hatékony halászati politikák révén, ha azokat nem támogatják 

határozott, széles körű és sürgős politikák és intézkedések az ezen erőforrásokra negatív 

hatást gyakorló, ember által okozott tényezők – így az éghajlatváltozás (felmelegedés, 

savasodás, csapadékrendszer), a környezetszennyezés (vegyi, szerves, makro- és 

mikroszkopikus), gáz- és olajkutatás és -kitermelés, hajóforgalom, invazív fajok, a 

természetes, főként partmenti élőhelyek pusztulása és megváltozása – ellensúlyozására; 

6. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a Földközi-tenger medencéjében továbbra is 

elterjedt az illegális, nem bejelentett és nem szabályozott halászat, még az uniós 

országokban is; úgy véli, hogy az erőforrások, és főként a kisipari halászat megóvására 

irányuló fellépések nem lehetnek függetlenek az illegális, nem bejelentett és nem 

szabályozott halászat elleni meggyőződéses és határozott küzdelemtől; 

7. prioritásnak tekinti az ellenőrzési tevékenységek fokozását a szárazföldön, a 

forgalmazási lánc mentén (piacok) és a tengeren is, különösen azokon a területeken, 

ahol (időszakosan vagy állandóan) tilos a halászat; 

8. egyik lehetőségnek tekinti a nem átadható kvóták bevezetését, különösen az egyetlen 

halfajra szakosodott halászat esetében; úgy véli, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek 

elkerülése érdekében a halászati lehetőségeket objektív és átlátható kritériumok szerint 

kell kiutalni, többek között környezeti, szociális és gazdasági jellegű feltételek alapján 

is, és azokat méltányos módon kell kiosztani a különféle halászati ágazatokon belül, 
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beleértve a hagyományos és a kisipari halászatot is, továbbá ösztönözni kell a 

halászokat, hogy összhangban a KHP-rendelet 17. cikkével, szelektívebb 

halászeszközöket használjanak, amelyek kisebb hatással járnak a tengeri környezetre; 

9. megjegyzi, hogy a Földközi-tenger védett tengeri területei nem elég nagy kiterjedésűek, 

és azok méretei aránytalan módon eltérnek egymástól az egyes tengermedencékben; 

alapvető fontosságúnak tartja a védett tengeri területek százalékos arányának növelését, 

továbbá azon területek azonosítását, ahol védelmi intézkedéseket kell végrehajtani és 

hatékony nyomonkövetési és ellenőrzési rendszereket kell alkalmazni azok 

hatékonyságának ellenőrzésére; 

10. a gazdálkodási tervekben alapvető fontosságúnak tartja a politikák változatos és 

modulált, különféle kritériumok szerinti és a fajok biológiai jellemzőire, valamint az 

adott halászati mód technikáira alapuló megközelítését; úgy véli továbbá, hogy a 

megfelelő térbeli (rotálásos halászati tilalmi területek, teljes vagy a halászati 

módszerektől függően részleges lezárás) és időbeli (biológiailag indokolt tilalmi 

időszak) tervezés alapvető eleme kellene legyen minden többéves tervnek, ahogy a 

halászati eszközök lehető legnagyobb mértékű szelektivitását célzó technikai 

intézkedések ösztönzésének is; 

11. megjegyzi, hogy minden üzleti célból halászott faj esetében a Földközi-tenger egészére 

vonatkozóan el kellene fogadni a nemi érettség szerinti minimális mérethatárt, a 

rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján; 

Harmadik országokra irányuló intézkedések 

12. sürgeti a Bizottságot, hogy a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságon keresztül 

támogasson intézkedéseket a harmadik országokkal közös halállományok állapotának 

javítására; 

13. felhívja a Bizottságot, hogy kiegyensúlyozottabb, méltányosabb és fenntarthatóbb 

halászati megállapodásokra irányuló politika révén támogassa a nem uniós földközi-

tengeri országokat halászati ágazatuk modernizálásában és halászatuk 

fenntarthatóságának elérésében; 

Társadalmi és gazdasági aspektusok 

14. hangsúlyozza, hogy 250 000 embert foglalkoztatnak közvetlenül a hajókon, és hogy a 

halászati ágazatban foglalkoztatottak száma négyzetesen megnő, ha azon családokat is 

figyelembe vesszük, akik a regionális halászat támogatásának köszönhetően tudnak 

megélni, és akik például a feldolgozóiparban vagy az idegenforgalomban dolgoznak 

vagy a hajók karbantartásával foglalkoznak; megjegyzi, hogy a halászathoz kapcsolódó 

munkák 60%-át a Földközi-tenger déli és keleti partjainál található fejlődő országokban 

végzik, ami jól mutatja a kisipari halászat jelentőségét e régiók és különösen a 

kiszolgáltatott partmenti közösségek fenntartható fejlődésében; 

15. úgy véli, hogy a Bizottságnak iránymutatást kellene nyújtania arra vonatkozóan, hogy 

miként lehetne a legjobban felhasználni az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból és 

az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből származó támogatásokat; 
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16. a hatékony és tényleges regionalizálás érdekében és összhangban a KHP célkitűzéseivel 

alapvető fontosságúnak tartja az egyazon területen vagy régióban dolgozó kisipari 

halászok együttműködésének támogatását és ösztönzését, hogy közösen tervezhessék 

meg a helyi halászati erőforrásokkal való gazdálkodást, hiszen a szakmák, a célok, a 

technikai és emberi tényezők rendkívüli szétaprózódottsága és eltérései gyakorlatilag 

lehetetlenné teszik a horizontális és egyforma megközelítést; 

17. megjegyzi, hogy a közelmúltbeli javulás ellenére még mindig magas azon állományok 

száma, amelyek állapota vonatkozásában nem léteznek valódi értékelések, és hogy a 

Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság arra panaszkodik, hogy még csökken is 

az ilyen értékelések száma (2012-ben 44, 2014-ben csak 15); 

18. úgy véli, hogy a halászat ésszerű és fenntartható kezelése a halászati kapacitásra, a 

tényleges halászati aktivitásra, a halászott állomány biológiai állapotára és a halászat 

társadalmi és gazdasági helyzetére vonatkozó adatok tudományos felhasználásától függ; 

19. megjegyzi, hogy a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság illetékességi területén 

a fogásoknak csak a 40%-át teszik ki azon állományok, amelyek vonatkozásában létezik 

a Bizottságnak készült tudományos értékelés, és hogy ez az arány még alacsonyabb, ha 

az állománygazdálkodási tervvel rendelkező állományokról van szó; hangsúlyozza, 

hogy javítani kell az állományok állapotára vonatkozó tudományos értékelések 

lefedettségét, és növelni kell a többéves állománygazdálkodási tervek által szabályozott 

halászatokból származó fogások arányát; 

20. hangsúlyozza, hogy olyan integrált megközelítésekre van szükség, amelyek egyszerre 

figyelembe veszik a tengeri környezet heterogenitását, a (halászott vagy nem halászott) 

tengeri fajok összetettségét, valamint a halászati tevékenységek eltérő jellegzetességeit; 

21. elismeri, hogy a kisipari halászati tevékenységek mértékének és hatásának mérése 

kapcsán rendelkezésre álló adatok korlátozottak és államonként eltérőek lehetnek; 

elismeri, hogy ilyen adatok hiányában a kisipari halászat jelentőségét általában 

alulbecsülik, ami marginalizálódásához vezet a döntéshozatali folyamatban; 

22. határozottan támogatja a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság arra irányuló 

javaslatát, hogy hozzák létre a halászati tevékenységek katalógusát, amely tartalmazza a 

halászati eszközökkel és tevékenységekkel kapcsolatos információkat, a halászati 

területek és a célfajok leírását, valamint a véletlen fogásokat, és amelyben szerepel az 

adott terület valamennyi halászati tevékenységének és az egyéb ágazatokkal, mint a 

szabadidős horgászattal való kapcsolatának leírása; 

23. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az erős tudományos együttműködést és 

dolgozzon a fontos állományokra vonatkozó adatok gyűjtésének javításán, lerövidítve 

az adatgyűjtés és a végső értékelés között eltelő időtartamot, és kérve a Tudományos, 

Műszaki és Gazdasági Bizottságtól új állományok értékelését;  rendkívül sajnálja, hogy 

a Földközi-tengeren a fogások nagy része olyan állományokból származik, amelyekkel 

kapcsolatban kevés adat áll rendelkezésre („data deficient fisheries”); 

24. hangsúlyozza, hogy mindenképpen javítani kell az adatok megosztását, és küzdeni kell 

azok elérhetetlensége és elveszése ellen, például egy államilag finanszírozott globális 

online archívum kidolgozása révén, amelyben minden halakra és halászatra vonatkozó 
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adat szerepel, ami megkönnyítené a minőség ellenőrzését és a független és ismétlődő 

elemzéseket, valamint lehetővé tenné az állományok értékelésének konstruktív 

összehasonlítását; 

25. megjegyzi, hogy az illegális, nem bejelentett és nem szabályozott halászat hatását, 

mennyiségét, nagyságát és jellemzőit jelenleg nem értékelik, ezért az alulreprezentált a 

halászat tényleges állapotára és időbeli alakulására vonatkozó információk között, 

miközben azt is megfelelően figyelembe kellene venni a halászati gazdálkodáshoz 

készülő tudományos értékelések kidolgozása során; 

Tudatosság 

26. hangsúlyozza, hogy tényleges eredményeket és teljes körű végrehajtást csak az ágazati 

szereplők nagy felelősségtudata és tudatossága révén lehet elérni a (professzionális és 

szabadidős) halászok képzésén és oktatásán, valamint a döntéshozatali folyamatokba 

való bevonásukon keresztül, célzott fellépésekkel kiegészítve a bevált gyakorlatok 

terjesztése érdekében; 

27. fontosnak tartja a fogyasztók ismereteinek bővítését is, akiket meg kell tanítani és fel 

kell hívni a felelős halfogyasztásra, amely a helyi, fenntartható technikákkal kifogott és 

lehetőleg nem túlhalászott állományokból származó halakat helyezi előtérbe; úgy véli, 

hogy ennek érdekében létre kell hozni a fogyasztók számára egy teljes körű és 

megbízható nyomonkövetési és tájékoztatási rendszert;  

28. hangsúlyozza, hogy a Földközi-tenger térségében kialakult új helyzet és a számos új, 

egymásra ható tényező megváltozatta a halászat megközelítését, ezért a valós 

helyzethez való hozzáigazítás érdekében a térség vonatkozásában felül kell vizsgálni az 

1967/2006/EK rendeletet; 

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

 

A Földközi-tenger a maga 17 000 tengeri fajával a világ egyik legnagyobb biológiai 

sokféleséggel rendelkező területe. Ugyanakkor a túlhalászott halászati erőforrások szintje 

kétszeresen vagy háromszorosan meghaladja a maximális fenntartható hozamot. Fennáll a 

veszélye, hogy a Földközi-tengert sivataggá változtatjuk.  

A túlzott halászat mellett a Földközi-tengert több más tényező is fenyegeti, például a 

tápanyagok és műtrágya túlzott mennyisége, a környezetszennyezés, valamint a partvonal és 

az élőhelyek megváltoztatása. Más kockázati tényezők: tengeri közlekedés, olaj- és 

gázkitermelés. A Földközi-tenger továbbá nagyon érzékeny az éghajlat változására. Meg kell 

védeni.  

A jelentés néhány kulcseleme:  

– az erőforrásokkal való többéves gazdálkodás a nagyobb fenntarthatóság érdekében, 

köszönhetően a szelektívebb halászeszközöknek is; 

– együttműködés a Földközi-tenger környékén található harmadik országokkal; 

– a fajok biológiai jellemzőire alapuló tilalmi időszakok; 

– néhány terület lezárása a túlhalászott állományok ívásának vagy újratelepítésének lehetővé 

tétele érdekében; 

– a kisipari halászat erőforrásokhoz való hozzáférésének előnyben részesítése; 

– az illegális halászat fokozottabb ellenőrzése, a szabálysértőkre és az engedéllyel nem 

rendelkezőkre vonatkozó külön rendelkezésekkel; 

– egyes túlhalászott fajok esetében esetleg kvóták bevezetése; 

– a minimális mérethatár tiszteletben tartása és a méretek tudományos kritériumok alapján 

történő meghatározása; 

– az ágazat fokozottabb ellenőrzése a halpiacokig bezárólag, a fogyasztók alaposabb 

tájékoztatásával; 

– a regionális halászati szervezetek fokozottabb bevonása a döntéshozatali folyamatokba, 

összhangban a közös halászati politikában hivatkozott regionalizálással.  

A saját kezdeményezésű jelentés általánosságban az alábbi célok elérésére törekszik: 

– az erőforrásokkal való többéves gazdálkodás a nagyobb fenntarthatóság érdekében, 

köszönhetően a szelektívebb halászeszközöknek is; 

– együttműködés a Földközi-tenger környékén található harmadik országokkal; 

– a fajok biológiai jellemzőire alapuló tilalmi időszakok; 

– néhány terület lezárása a túlhalászott állományok ívásának vagy újratelepítésének lehetővé 

tétele érdekében; 

– a kisipari halászat erőforrásokhoz való hozzáférésének előnyben részesítése; 

– az illegális halászat fokozottabb ellenőrzése, a szabálysértőkre és az engedéllyel nem 

rendelkezőkre vonatkozó külön rendelkezésekkel; 

– egyes túlhalászott fajok esetében kvóták bevezetése; 

– a minimális mérethatár tiszteletben tartása; 

– az ágazat fokozottabb ellenőrzése a halpiacokig bezárólag, a fogyasztók alaposabb 

tájékoztatásával; 

– a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság és a regionális halászati szervezetek 

fokozottabb bevonása a döntéshozatali folyamatokba, összhangban a közös halászati 
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politikában hivatkozott regionalizálással. 


