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RÖVID INDOKOLÁS

A balti-tengeri tőkehal-helyzet súlyos. A halászati kvóták elmúlt években történt csökkentése 
ellenére a tőkehalállomány egyes alfajai közel vannak a biológiailag kritikus határhoz. Ez 
komoly fenyegetést jelent a Balti-tenger egyedi és kiemelkedően érzékeny tengeri környezete 
számára.

Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy a Balti-tengeren a jövőben is lehessen tőkehalat 
halászni. A meglévő rendeletek a helyes irányba tett lépésnek tekinthetők, de be nem tartásuk 
esetén nem fognak segítséget nyújtani. Noha a tőkehallal – és ennélfogva a Balti-tengerrel –
kapcsolatos fenyegetések többrétűek és összetettek, a legnagyobb fenyegetés mégis az
illegális halászat. A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) becslése szerint az illegális 
tőkehalhalászat a keleti állományból kirakodott tőkehalak 35% –45%-át teszi ki. A 
tőkehalállományok megóvásának legfontosabb módszere éppen ezért nem a tőkehalhalászatra 
vonatkozó új szabályok bevezetése, hanem inkább arra irányuló garanciák, hogy a meglévő 
rendeleteket betartják, és ezért ennek a területnek prioritást kell biztosítani.

A tagállamok felelőssége az e rendelet betartásának biztosítása. Jelenleg nyilvánvalóan súlyos 
hiányosságok vannak a tekintetben, hogy miként viselik ezt a felelősséget. Ez a helyzet káros 
mind a tőkehalállományok, mind pedig a Balti-tenger környezete vonatkozásában. Mivel a 
Közösség önmagában nem tudja ellenőrizni a halászati tevékenységeket, illetve nem tudja 
szankcionálni az illegális halászatot, a közösségi erőfeszítéseknek azokra a különféle 
módszerekre kell összpontosítaniuk, amelyek a tagállamokat az e rendelet betartatására 
ösztönzik.

Mind környezeti szempontból, mind pedig a tőkehalhoz való jövőbeli hozzájutás 
szempontjából fontos a Balti-tenger egészében a tőkehalállományok megőrzése. Az a tény, 
hogy a tőkehalállományokat igazgatási értelemben jelenleg keleti és a nyugati gazdálkodási 
területre osztják megakadályozza az ellenőrzést, nagyobb mértékű illegális halászatot 
eredményez és hozzájárul a statisztikai adatok hiányosságaihoz. Mivel a két gazdálkodási 
terület állományai kölcsönhatásban vannak, továbbá az illegális halászat megakadályozása és
az ellenőrzés egyszerűbbé tétele érdekében ezt a bontást meg kell szüntetni és az 
állományokat közösen kell kezelni.

A tőkehalállományokra az a tény is hatással van, hogy rengeteg olyan fiatal tőkehalat 
rakodnak ki, amely még csak egyszer – és olykor egyszer sem – tudott ívni. Ennek egyenes 
következményét az állománynagyság szenvedi meg, továbbá csökken az állományok 
megújulási képessége. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a végül kirakodott halak piaci értéke 
alacsonyabb amiatt, hogy a kirakodott tőkehal túl fiatal.

A balti-tengeri tőkehalállományok összeomlásának megelőzése érdekében fenn kell tartani a 
kvóták szigorú szétosztását. Korlátozás nélkül kell lehetővé kell tenni a tőkehalállományra 
vonatkozó – a tanácsi határozatok alapjául szolgáló – éves tudományos értékelések követését. 
A környezet és a hosszú távú kilátások az elsődlegesek, nem pedig a rövid távú társadalmi és 
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politikai célkitűzések.

Mindent egybevetve a Balti-tengeren a környezet és a tőkehalhalászat kezelése érdekében új
halászati politikára van szükség, mégpedig olyan politikára, ami a halászokkal Unió-szerte 
érezteti a felelősséget, valamint amivel elérhető, hogy vállalják a felelősséget az állomány 
fennmaradásáért. A halállományok megóvása és a halászok megélhetésének folytatólagos 
lehetővé tétele tekintetében az egyik már hatékonynak bizonyult rendszer az ITQ (egyedileg 
átruházható kvóták). Az ITQ egyedi halászati jogokat biztosít azzal, hogy a halászok számára 
fajonként, halászterületekként és évenként egyedi kvótákat nyújt. Először az összes kvótát egy 
megfelelő hatóság – például a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság –
állapítja meg, majd ezt követően azt a halászok saját szervezeteinek javaslatával összhangban 
határozzák meg.

Az ITQ arra ösztönzi a halászokat, hogy ne fogjanak ki túl sok halat, mivel az hosszú távon
közvetlen és káros hatásokkal jár. Közvetlenül maguknak a halászoknak az érdekében áll e 
szabályok betartása, az illegális halászat nyomon követése és az az elleni küzdelem, valamint 
az ívási helyek védelme. Mivel az ITQ értékesíthető, fennáll annak valós lehetősége, hogy a 
szakmát elhagyni kívánó bármely halász új életpálya megkezdése céljából kiindulópontot 
teremtsen. Az ITQ-t Új-Zélandon, Alaszkán és Izlandon remek eredményekkel alkalmazták.

A balti-tengeri tőkehalhalászat az EU-s ITQ vonatkozásában kísérleti projektként is 
használható. A Balti-tenger két tőkehalállománnyal rendelkező, behatárolt halászterület, 
amely állományok ugyanakkor viszonylag közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy a halászok a
halászterületek és az állományok között mozoghassanak.

A vélemény előadójának az intézkedésekkel kapcsolatos javaslatai a következőképpen 
foglalhatók össze:

1. A keleti és nyugati gazdálkodási területekre történt felosztás megszüntetése és az 
állományok közös kezelése, nemcsak amiatt, mert a két állomány hat egymásra, hanem az 
ellenőrzések egyszerűsítése és az illegális halászat megelőzése érdekében is.

2. Szigorúbb követelmények bevezetése a tagállami ellenőrzések és az illegális 
tőkehalhalászattal kapcsolatos szankciók vonatkozásában, valamint a Bizottság arra történő 
utasítása, hogy nevezze meg és tegye közzé azon államok listáját, amelyek esetében 
bebizonyosodott, hogy e tekintetben hiányosságokkal bírnak.

3. A kirakodott tőkehal minimális megengedhető méretének 40 cm-re való növelése, 
ezzel további szaporodási lehetőségeket nyújtva a tőkehal számára és ekként erősítve az 
állományt.

4. Annak lehetővé tétele, hogy a tudomány határozza meg a tőkehal-kvóták nagyságát, 
valamint nem szabad lehetővé tenni, hogy a tagállamok a kvóták megállapításakor figyelmen 
kívül hagyják a környezeti aspektusokat.
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5. A Bizottságnak – értékelése elvégzésekor – fel kell tárnia a balti-tengeri 
tőkehalhalászatra vonatkozó ITQ bevezetésével kapcsolatos lehetőségeket és ezzel fokoznia 
kell az egyes halászok számára az állományok megőrzésére irányuló ösztönzéseket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felszólítja a
Halászati Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(3a.) preambulumbekezdés (új)

(3a.) Mindkét balti-tengeri
tőkehalállományt – a keletit és a nyugatit is 
– ugyanazok a halászflották aknázzák ki és 
ezért a balti-tengeri tőkehalállományokra 
vonatkozó többéves tervnek mindkét 
állománnyal együttesen kell foglalkoznia 
annak ellenére, hogy az állományok 
egynémely tekintetben eltérőek.

Indokolás

A halászhajók és a tőkehalak a Balti-tenger keleti és nyugati része között mozognak. Mind 
környezeti okokból, mind pedig a tőkehalhoz való jövőbeli hozzájutás céljából fontos a
tőkehalállományoknak a Balti-tenger egészében való megőrzése.

Módosítás: 2
(4a.) preambulumbekezdés (új)

(4a.) A balti-tengeri tőkehalállományokat 
érintő legkomolyabb fenyegetés az illegális 
halászat, ami viszont a halászati 
tevékenységek ellenőrzése hiányának és a 
jelenlegi rendeletek megsértésének 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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kivizsgálásával kapcsolatos vonakodásnak 
tudható be.

Indokolás

A balti-tengeri tőkehalállományok megóvása érdekében nem elsősorban új szabályok 
bevezetésére, hanem inkább a meglévő rendeletek betartatására van szükség.

Módosítás: 3
1. cikk

E rendelet többéves tervet hoz létre a 
következő tőkehalállományokra (a 
továbbiakban: az érintett 
tőkehalállományok) és az ezen állományokat 
kiaknázó halászatokra:

E rendelet többéves tervet hoz létre a 
következő tőkehalállományokra (a 
továbbiakban: az érintett 
tőkehalállományok) és az ezen állományokat 
kiaknázó halászatokra:

a) a 22., 23. és 24. alterületen élő tőkehal; a 22–32. alterületen élő tőkehal;

b) a 25–32. alterületen élő tőkehal.

Indokolás

Meg kell szüntetni a területek keleti és nyugati gazdálkodási területekre történt felosztását és
az állományokat közösen kell kezelni, mivel a két állomány hat egymásra, és mivel ez – az 
ellenőrzések egyszerűsítése révén – csökkenti az illegális halászat kiterjedését.

Módosítás: 4
4. cikk

A terv az érintett tőkehalállományok 
fenntartható kiaknázását biztosítja azáltal, 
hogy az állománypusztulási rátákat 
fokozatos olyan értékekre csökkenti, illetve 
olyan értékeken tartja fenn, amelyek nem 
lehetnek alacsonyabbak az alábbiaknál:

A terv az érintett tőkehalállományok 
fenntartható kiaknázását biztosítja azáltal, 
hogy az állománypusztulási rátákat 
fokozatos olyan értékekre csökkenti, illetve 
olyan értékeken tartja fenn, amelyek nem 
lehetnek alacsonyabbak 0.3-nál a 22–32. 
alterületen élő tőkehalállomány 3 és 7 év 
közötti egyedei esetében.

1) 0,6 a 22., 23. és 24. alterületen élő 
tőkehalállomány 3 és 6 év közötti egyedei 
esetében, valamint 
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2) 0,3 a 25–32. alterületen élő 
tőkehalállomány 4 és 7 év közötti egyedei 
esetében.

Indokolás

Meg kell szüntetni a területek keleti és nyugati gazdálkodási területekre történt felosztását és 
az állományokat közösen kell kezelni, mivel a két állomány hat egymásra, és mivel ez – az 
ellenőrzések egyszerűsítése révén – csökkenti az illegális halászat kiterjedését. A közös 
gazdálkodási terület a halpusztulási rátákat is azonossá teheti. A szabályoknak szigorúaknak 
kell lenniük, mivel a balti-tengeri tőkehalállományok súlyosan veszélyeztetettek.

Módosítás: 5
6. cikk, 3. bekezdés

3. Amennyiben a (1) bekezdés alkalmazása 
az előző évi TAC-nál több mint 15 %-kal 
kisebb TAC-hoz vezethet, úgy a Tanács a 
tárgyévi TAC-nál 15 %-kal kisebb TAC-t 
fogad el.

törölve

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a Tanács kövesse a már meglévő tudományos tanácsokat, valamint 
hogy a kvóták meghatározásakor ne hagyja figyelmen kívül a környezeti aspektusokat.

Módosítás: 6
6. cikk, 4. bekezdés

4. A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha a 
HTMGB által készített tudományos 
értékelés kimutatja, hogy a halászati 
állománypusztulási ráta a TAC 
alkalmazásának évében meghaladja az 1-es
értéket a 22., 23. és 24. alterületen élő 
tőkehalállomány 3–6 év közötti egyedei 
esetében, vagy a 0,6-os értéket a 25–32. 
alterületen élő tőkehalállomány 4–7 év 
korú egyedei esetében.

4. A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha a 
HTMGB által készített tudományos 
értékelés kimutatja, hogy a halászati 
állománypusztulási ráta a TAC 
alkalmazásának évében meghaladja a 0,6-os
értéket a 22–32. alterületen élő 
tőkehalállomány 3–7 év közötti egyedei 
esetében.
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Indokolás

Meg kell szüntetni a területek keleti és nyugati gazdálkodási területekre történt felosztását és 
az állományokat közösen kell kezelni, mivel a két állomány hat egymásra, és mivel ez – az 
ellenőrzések egyszerűsítése révén – csökkenti az illegális halászat kiterjedését.

Módosítás: 7
8. cikk, 1. bekezdés

1. A 90 mm-es vagy annál nagyobb 
szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy 
hasonló halászeszközzel, illetve 90 mm-es 
vagy annál nagyobb szembőségű 
kopoltyúhálóval, állítóhálóval és 
tükörhálóval, vagy fenéken rögzített 
horogsorral folytatott halászat tilos:

1. A 90 mm-es vagy annál nagyobb 
szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy 
hasonló halászeszközzel, illetve 90 mm-es 
vagy annál nagyobb szembőségű 
kopoltyúhálóval, állítóhálóval és 
tükörhálóval, vagy fenéken rögzített 
horogsorral folytatott halászat tilos június 
15-től szeptember 14-ig a 22–32. 
alterületen, amennyiben tőkehalak vannak 
jelen. 

a) március 15-től május 14-ig a 22., 23. és 
24. alterületen, valamint
b) június 15-től szeptember 14-ig a 25–27. 
alterületen. 

Indokolás

Meg kell szüntetni a területek keleti és nyugati gazdálkodási területekre történt felosztását és 
az állományokat közösen kell kezelni, mivel a két állomány hat egymásra, és mivel ez – az 
ellenőrzések egyszerűsítése révén – csökkenti az illegális halászat kiterjedését. A közös 
gazdálkodási területnek közös halászati tilalmi időszakok bevezetését is eredményeznie kell.

Módosítás: 8
8. cikk, 6a. bekezdés (új)

6a. A tőkehal vonatkozásában a 
2187/2005/EK rendeletben megállapított 
legkisebb kirakodási méretre vonatkozó 
szabályoktól eltérve a 22–32. alterületen a 
tőkehal legkisebb kirakodási mérete 40 cm.
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Indokolás

A balti-tengeri tőkehalállományok megerősítése érdekében módosítani kell a balti-tengeri 
tőkehal legkisebb méretére vonatkozó szabályokat. A legkisebb megengedett méret 40 cm-re 
történő növelésével a tőkehal további szaporodási lehetőséget kap és ekként erősíti az
állományt.

Módosítás: 9
25. cikk, 4a. bekezdés (új)

4a. A Bizottság minden évben elvégzi a 
különféle tagállami ellenőrzések, nyomon 
követések és az e rendelet rendelkezéseit 
megsértő halászokkal szemben alkalmazott 
szankciók részletes értékelését. E jelentést 
közzéteszik és a jelentés egyértelműen jelzi, 
hogy a különböző tagállamok mennyire 
alkalmazták sikeresen ezt a rendeletet, 
valamint hogy a tagállami intézkedések 
sikeresek vagy sikertelenek voltak-e.

Indokolás

A tagállamok feladata e rendelet betartásának biztosítása. Nyilvánvaló, hogy jelenleg komoly 
hiányosságok vannak ellenőrzéseikkel kapcsolatban, amely hiányosságok károsak a 
halállományra és a Balti-tenger érzékeny környezetére nézve. Mivel a Bizottság nem tudja 
közvetlenül ellenőrizni, hogy a tagállamok hogyan tartják be ezt a rendeletet, a helytálló és 
mulasztó tagállamok megnevezésére irányuló módszer a megfelelő irányba terelheti a 
fejleményeket. 

Módosítás: 10
27. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. A Bizottság megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogy a tőkehal-halászat hosszú 
távú, fenntartható rendszer létrehozása 
céljából a tőkehalra vonatkozó egyedileg 
átruházható kvótarendszer vizsgálatával 
kapcsolatban a Balti-tenger kísérleti 
területté váljon. Ezt e rendelet értékelésével 
összefüggésben végzik el, három évvel a 
rendelet hatálybalépése után. Bármely új 
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terv létrehozásakor figyelembe veszik e 
vizsgálat eredményét.

Indokolás

Az egyedileg átruházható kvótarendszer (ITQ) hatékonynak bizonyult a halállományok 
védelme és a halászok megélhetése fennmaradásának lehetővé tétele terén. Az ITQ egyedi 
halászati jogokat biztosít azzal, hogy a halászok számára fajonként, halászterületekként és 
évenként egyedi kvótákat nyújt. Először az összes kvótát egy megfelelő hatóság állapítja meg, 
majd ezt követően azt a halászok saját szervezeteinek javaslatával összhangban határozzák 
meg. Ez fokozza a halászok arra irányuló saját igyekezetét, hogy a tőkehalállományokkal 
fenntartható módon gazdálkodjanak.


