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RÖVID INDOKOLÁS

 Az Európai Unió közös halászati politikájának (KHP) egyik elsődleges célja olyan védelmi 
intézkedések bevezetése, amelyek biztosítják a halállomány környezeti szempontból 
fenntartható kitermelését.  Amint azonban azt az európai vizekben található halállomány 
jelenlegi mennyisége is mutatja, a kitermelési szintek eddig túl magasak voltak. A felmért 
halállomány 30%-a esetében már meghaladták a biológiai biztonsági korlátozásokat, a 
halállomány 88%-át pedig annyira intenzíven halásszák, hogy a hozamuk lecsökkent. A 
tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a kifejlett halak mennyisége nem éri el a kereskedelmileg 
hasznosított halállomány hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szintet, ami a halászati 
tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságát és a tengeri ökoszisztéma egyensúlyát egyaránt 
veszélyezteti.

A KHP sikertelenségének egyik oka az, hogy a tagállamok nem ellenőrizték megfelelően, 
mekkora mennyiségű halat halásznak ki évente a tengerekből, és nem állítottak fel hatékony 
rendszert a halállományok átrakodásának nyomon követésére. Emellett az EU-ban általában 
annyira alacsony a szankciók szintje, hogy az nem tántorít el az illegális halászattól. Emiatt a 
halászati ágazat a kiszabott szankciókat egyszerű működési költségként kezelheti, ezáltal 
pedig eltűnik a KHP előírásainak betartására irányuló minden valódi ösztönző. Az 
alkalmazandó szabályok megszegésének visszatartó erejű szankciókhoz kell vezetnie. A 
hatásos ellenőrzési rendszerekkel rendelkező tagállamok számára azonban preferenciális 
hozzáférést lehetne biztosítani a közösségi forrásokhoz, az EK-nak pedig jutalmazási 
rendszeren alapuló, megfelelő pénzügyi ösztönzőket kell létrehoznia.

Amennyiben a KHP fő célkitűzése a halászati források fenntartható felhasználásának 
biztosítása, úgy jelentős mértékben meg kell erősíteni a jelenlegi ellenőrzési, vizsgálati és 
szankcionálási rendszereket.  Az ellenőrzés és végrehajtás végső célja annak biztosítása, hogy 
a halászati tevékenységek valóban fenntarthatóak legyenek, és hogy a piaci szereplők ne 
veszélyeztessék a tengeri ökoszisztémát a túlhalászással. Hatásos ellenőrzések nélkül nem 
kaphatunk megbízható adatokat a kifogott és a kirakodott halmennyiségekről. A pontos 
adatgyűjtés alapvető fontosságú a jövőben biztonsággal kihalászható halmennyiség 
megbecsülésére vonatkozó tudományos tanácsok értékelése szempontjából, ami biztosítja az 
élő tengeri erőforrásaink egészségét, valamint fenntartható és gazdaságilag működőképes 
megélhetést jelent azon halászati közösségeknek, amelyeknek egyébként kevés más 
lehetőségük lenne az önfenntartásra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Bizottságnak 2010-ben kötelező 
érvényű jogalkotási intézkedéseket kell 
javasolnia az EU halászati kapacitásának 
csökkentésére.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi túlhalászás egyik legfőbb oka az, hogy az európai flotta jelentős 
többletkapacitással rendelkezik. A Bizottság legfrissebb becslése szerint valójában a flotta 
többletkapacitása több, mint 40%-os. Bármilyen szigorúak is legyenek az ellenőrzési 
rendszerek, nem lesznek képesek a csalások kiküszöbölésére, amíg nem hajtanak végre 
hatékony kapacitáscsökkentési programokat. Ezért elengedhetetlen, hogy az Európai 
Bizottság a hatékony ellenőrzési rendszerek bevezetésének előfeltételeként foglalkozzon a 
tagállamok halászati többletkapacitásának problémájával.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 10 méter feletti teljes hosszal 
rendelkező halászhajók fedélzetére 
tökéletesen működőképes berendezést kell 
telepíteni, amely a pozíciójára vonatkozó 
adatokat rendszeres időpontokban 
továbbítva a hajómegfigyelési rendszeren 
keresztül automatikusan lehetővé teszi a 
hajó azonosítását és földrajzi helyzetének 
meghatározását. Azt is lehetővé kell tennie, 
hogy a lobogó szerinti tagállam halászati 
felügyelő központja a halászhajót 
lekérdezze. E bekezdés 2012. január 1-jétől 
alkalmazandó azokra a hajókra, amelyek 
teljes hossza több mint 10, de legfeljebb 15 
méter.

2. A 10 méter feletti teljes hosszal 
rendelkező halászhajók fedélzetére 
tökéletesen működőképes berendezést kell 
telepíteni, amely a pozíciójára vonatkozó 
adatokat rendszeres időpontokban 
továbbítva a hajómegfigyelési rendszeren 
keresztül automatikusan lehetővé teszi a 
hajó azonosítását és földrajzi helyzetének 
meghatározását. Azt is lehetővé kell tennie, 
hogy a lobogó szerinti tagállam halászati 
felügyelő központja a halászhajót 
lekérdezze. E bekezdés 2010. január 1-jétől 
alkalmazandó azokra a hajókra, amelyek 
teljes hossza több mint 10, de legfeljebb 15 
méter.
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Or. en

Indokolás

Ennek a kötelezettségnek alkalmazkodnia kell a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet 2010. január 1-jei 
hatályba lépéséhez, különös tekintettel a 3. cikk (b), (c) és (k) bekezdéseire, miszerint a 
korlátozott területeken a lajstromszámot, a fogási adatokat és a halászati tevékenységek 
nyomon követését műholdas ellenőrzéssel kell értékelni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés 2011. július 1-jétől 
alkalmazandó azokra a közösségi 
halászhajókra, amelyek teljes hossza több 
mint 15, de legfeljebb 24 méter, 2012.
január 1-jétől pedig azokra a közösségi 
halászhajókra, amelyek teljes hossza több 
mint 10, de legfeljebb 15 méter. Az (1) 
bekezdés alól mentességet kaphatnak azok 
a közösségi hajók, amelyek teljes hossza 
legfeljebb 15 méter, ha:

2. Az (1) bekezdés 2010. január 1-jétől 
alkalmazandó azokra a közösségi 
halászhajókra, amelyek teljes hossza több 
mint 10 méter. Az (1) bekezdés alól 
mentességet kaphatnak azok a közösségi 
hajók, amelyek teljes hossza legfeljebb 15 
méter, ha:

Or. en

Indokolás

Ennek a kötelezettségnek alkalmazkodnia kell a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet 2010. január 1-jei 
hatályba lépéséhez, különös tekintettel a 3. cikk (b) bekezdésében található rendelkezésekre, 
amelyek értelmében a lajstromszámnak és a fogási adatoknak hozzáférhetőeknek kell lenniük, 
és azokat műholdas eszköz segítségével továbbítani kell.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (2) bekezdés 2011. július 1-jétől 
alkalmazandó azokra a közösségi 
halászhajókra, amelyek teljes hossza több 
mint 15, de legfeljebb 24 méter, 2012.
január 1-jétől pedig azokra a közösségi 
halászhajókra, amelyek teljes hossza több 
mint 10, de legfeljebb 15 méter. A (2) 
bekezdés alkalmazása alól mentességet 
kaphatnak azok a közösségi hajók, 
amelyek teljes hossza legfeljebb 15 méter, 
ha:

4. Az (2) bekezdés 2010. január 1-jétől 
alkalmazandó azokra a közösségi 
halászhajókra, amelyek teljes hossza több 
mint 10 méter. A (2) bekezdés alkalmazása 
alól mentességet kaphatnak azok a 
közösségi hajók, amelyek teljes hossza 
legfeljebb 15 méter, ha:

Or. en

Indokolás

Alkalmazkodva a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 
2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet 2010. január 1-jei hatályba lépéséhez, 
és a jelen rendelet fogási adatok továbbítására vonatkozó kötelezettségről szóló 9. és 15. 
cikkeihez.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közös halászati politika szabályait 
súlyosan megsértő piaci szereplőket 
kizárják az Európai Halászati Alapból, a 
halászati partnerségi megállapodásokból 
vagy egyéb állami támogatásokból való 
részesedésből.

Or. en
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Indokolás

Az 1005/2008/EK európai tanácsi rendelet 45. cikkének (7) bekezdése értelmében, amely 
szerint az állami vagy közösségi támogatáshoz való hozzáférésből való ideiglenes vagy 
állandó kizárás lehetséges szankciónak minősül, az állami támogatások megfelelés 
függvényében történő biztosítása ösztönzőleg fog hatni a piaci szereplőkre abban a 
tekintetben, hogy megfeleljenek a közös halászati politika szabályainak, hozzá fog járulni az 
egyenlő versenyfeltételek kialakításához, és garantálni fogja, hogy az állami támogatást nem 
illegális tevékenységekre fordítják.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság teljesítménymutatókat és 
pénzügyi ösztönzőket vezet be egy olyan 
jutalmazási rendszer alapjaként, amelyet a 
közös halászati politika védelemre, 
ellenőrzésre és a végrehajtásra vonatkozó 
szabályainak teljes mértékben megfelelő 
tagállamok számára hoznak létre.

Or. en

Indokolás

Intézkedéseket lehetne hozni a hatásos ellenőrzési rendszerrel rendelkező tagállamok 
megjutalmazására, azáltal, hogy preferenciális hozzáférést biztosítunk számukra a 
forrásokhoz. A hatásos ellenőrzési rendszerrel rendelkező tagállamok megjutalmazására fel 
lehetne használni a tagállamok halászati ellenőrzési programjainak támogatására szolgáló 
közösségi pénzügyi hozzájárulást.


	761747hu.doc

