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Európai Számvevőszék: Több erőfeszítésre lenne szükség 
az Unió halászati kontrollrendszere kapcsán 
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint több erőfeszítésre lenne szükség ahhoz, 
hogy eredményesen működjön az Unió halászati kontrollrendszere. A számvevők 
megállapításai szerint bár a tagállamok és a Bizottság elértek bizonyos eredményeket az elmúlt 
évtizedben, az Unió halászati kontrollrendszere még nem kellőképpen eredményes ahhoz, hogy 
támogatni tudja a közös halászati politikát. 

A számvevők négy tagállamban – Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült 
Királyságban (Skócia) – végeztek helyszíni vizsgálatot. A négy tagállam közül egyik sem ellenőrizte 
kellőképpen flottakapacitás-adatainak és a hajókkal kapcsolatban a flottanyilvántartásukban rögzített 
információknak a helytállóságát. Szintén egyik tagállam sem ellenőrizte halászhajóinak tonnatartalmát, 
kettő pedig azok motorteljesítményét sem. A vizsgálat ezenfelül jelentős eltéréseket tárt fel a 
flottanyilvántartásban és a mögöttes dokumentumokban szereplő hajóadatok között is. 

A számvevők szerint a vizsgált tagállamok összességében megfelelően hajtották végre a halászati 
gazdálkodási intézkedéseket. A műholdas követési technológiát alkalmazó hajómegfigyelési rendszerek 
hasznos információkkal segítették a halászati tevékenységek monitoringját és kontrollját. Az ellenőrzési 
rendeletben előírt mentességek miatt azonban az uniós flotta 89%-a nem tartozott a megfigyelés 
hatókörébe, ami bizonyos halászati területek és fajok esetében hátráltatta az eredményes halászati 
gazdálkodást. 

„A tagállamok még nem hajtották végre maradéktalanul az uniós halászati ellenőrzési rendeletet – 
jelentette ki Janusz Wojciechowski, a jelentésért felelős számvevőszéki tag –, és annak egyes 
rendelkezéseit módosítani kellene ahhoz, hogy a tagállamok eredményesen ellenőrizni tudják a halászati 
tevékenységeiket.” 

A tagállamok megfelelően gazdálkodtak halászati kvótáikkal; amikor azonban termelői szervezeteket bíztak 
meg a kvótaelosztás igazgatásával, nem mindig voltak tisztában azzal, hogy azok milyen kritériumokat 
alkalmaztak. Az átláthatóság hiánya miatt nehéz volt megállapítani, hogy kik a halászati lehetőségek 
tényleges kedvezményezettjei, és így nehezen tudták felmérni a környezetre és a helyi gazdaságra 
gyakorolt esetleges káros hatást, illetve adott esetben meghozni a szükséges korrekciós intézkedéseket. 
A számvevők ugyanakkor arra is találtak példát, hogy halászati szakmai szervezetek – dicséretes módon – a 
közös halászati politika rendelkezésein túlmutató, célzottabb állománymegőrzési intézkedések betartását 
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írták elő tagjaik számára. 

Az ellenőrzési rendelet keretében a halászati tevékenységekről gyűjtött adatok nem voltak kellőképpen 
teljes körűek és megbízhatóak. A számvevők szerint a papíralapú nyilatkozatokat benyújtó hajók – amelyek 
az uniós flotta jelentős részét teszik ki – nem küldték meg maradéktalanul az összes szükséges fogási 
adatot, és a benyújtott adatokat gyakran tévesen rögzítették. Jelentős eltéréseket találtunk a 
nyilatkozatokban szereplő fogásadatok és a későbbi első értékesítési nyilvántartások között. A felkeresett 
négy tagállamból kettőben nem osztották meg és követték nyomon kellőképpen az egy adott tagállam 
lobogója alatt közlekedő hajóknak a más tagállamokban folytatott tevékenységével kapcsolatos 
információkat. A tagállamok adatvalidációs folyamatai nem voltak kielégítőek. Ezenfelül jelentős 
eltéréseket találtunk a tagállamok által nyilvántartott és a Bizottság rendelkezésére álló összesített 
fogásadatok között. 

 

A felkeresett tagállamok általában jól tervezték meg és hajtották végre a halászati helyszíni ellenőrzéseket. 
Az ellenőrök azonban nem rendelkeztek valós idejű hozzáféréssel a hajókkal kapcsolatos információkhoz, 
ami csökkentette a helyszíni ellenőrzések eredményességét, és bár a felkeresett tagállamok standardizált 
helyszíni ellenőrzési eljárásokat vezettek be, azokat a gyakorlatban nem mindig alkalmazták. A helyszíni 
ellenőrzések eredményei emellett néha hibásan kerültek be a tagállami adatbázisokba, és az alkalmazott 
szankciók nem mindig voltak visszatartó erejűek. A halászati ágazatbeli szereplőkkel való egyenlő 
bánásmód biztosítását célzó, kulcsfontosságú újításként bevezetett pontrendszert a tagállamok eltérően – 
néha még egyazon tagállamon belül is többféleképpen – alkalmazták. 

A számvevők egy sor ajánlást tesznek a Bizottságnak és a tagállamoknak a halászflottákra vonatkozó 
információk megbízhatóságának, a halászati gazdálkodási intézkedések monitoringjának és a halászati 
adatok megbízhatóságának javítása, valamint a helyszíni ellenőrzések és a szankciók jobb megtervezése és 
alkalmazása érdekében. 

A szerkesztők figyelmébe 

A közös uniós halászati politika (KHP) célja a halállományok és a halászati ágazat hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása. Számos állományt továbbra is túlhalásznak, ezért folyamatosan törekedni 
kell az eredményes halászati gazdálkodásra. A KHP ennek érdekében intézkedéseket vezetett be a 
halászflotta-kapacitás csökkentésére, illetve a halászati gazdálkodás érdekében a fogások és a halászati 
tevékenység korlátozására – az előbbi esetében például kvóták formájában, az utóbbinál pedig például a 
halászati erőkifejtés határértékeinek meghatározása és egyes halászati területekre vonatkozó technikai 
szabályok előírása révén. 

A KHP sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen az eredményes kontrollrendszer kialakítása és 
működtetése. A kontrollrendszer reformjára utoljára 2009-ben került sor a 7/2007. sz. számvevőszéki 
különjelentésben is feltárt súlyos hiányosságok orvoslása érdekében. 

„Az Unió halászati kontrollrendszere: több erőfeszítésre lenne szükség” című, 8/2017. sz. számvevőszéki 
különjelentés 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 


