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Az előadás tartalma:
•
•
•
•

Az EU halászati döntéshozatalának rendszere
Magyar EU elnökség feladatai, lehetőségei a
halászat, haltermelés fejlesztés területén
Az EU Közös Halászati Politikájának (KHP)
reformja
Az akvakultúra ágazat szerepe és lehetőségei a
KHP reformjában

Az Európai Unió döntéshozói
intézményrendszerének fontosabb szereplői
• Az Európai Unió Tanácsa
• Az Európai Bizottság
• Az Európai Parlament

Az Európai Unió Tanácsa:
a tagállamok érdekképviselete
•

•

•

nemzeti kormányok minisztereiből áll,
2011. január - júniusig elnöke
Magyarország
az üléseken az éppen szóban forgó
témákért felelős miniszterek vesznek
részt: Környezetvédelem,
Mezőgazdaság és Halászat stb.
minden ország adott számú szavazattal
rendelkezik, amely hozzávetőlegesen
népessége arányát tükrözi

Az Európai Bizottság:
a közös ügy érdekében
• Az Európai Bizottság feladata egész Európa közös
érdekeinek képviselete és támogatása.
A Bizottság független a nemzeti kormányoktól.
• Az intézmény új európai jogszabályokra vonatkozó
javaslattervezeteket készít, melyeket az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak nyújt be.
• Az EU-politikák végrehajtásának napi menetét és az
EU-alapok szétosztását irányítja.

Az Európai Bizottság:
a közös ügy érdekében
• Az Európai Bizottság feladata egész Európa közös
érdekeinek képviselete és támogatása.
A Bizottság független a nemzeti kormányoktól.
• Az intézmény új európai jogszabályokra vonatkozó
javaslattervezeteket készít, melyeket az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak nyújt be.
• Az EU-politikák végrehajtásának napi menetét és az
EU-alapok szétosztását irányítja.

Az Európai Parlament:
a lakosok érdekképviselete
• A Parlament fő feladata a törvényhozás. Ezen a
felelősségen az Európai Unió Tanácsával osztozik, az
új törvényekre pedig az Európai Bizottság tesz
javaslatokat.
• Az Európai Parlament tagjai hét, európai szinten
szerveződött politikai csoportba tömörülnek.
• Parlamenti Bizottságok: PECH – Halászati Bizottság

Halászati vonatkozású elnökségi feladatok a
Tanács munkájában
Tanácsi Munkacsoport: Külső és Belső halászati munkacsoport
elnöklése
•
•
•
•

Tagállamok szakértőiből áll (attasék+szakértők), akiket ezekre az ülésekre
a a tagállamok delegálnak.
Ez az a szint ahol a tagállamok először találkoznak hivatalosan is a
jogszabály-tervezettel.
Jelenlegi elnöke: Tarpataki Tamás; állandó nemzeti képviselő: Mihálffy
Szilvia
Elsősorban tengeri halászati témák, amelyekben azonban jelentős
előrehaladást érhetünk el

Halászati vonatkozású elnökségi feladatok a
Tanács munkájában
• Coreper I. : brüsszeli delegációk helyettes vezetői
• Tanács számára készíti, elő pl. halászat, állat –és növényegészségügyi, belső piac, környezetvédelemmel stb. összefüggő
kérdéseket.

• Mezőgazdasági és Halászati Tanács
• Az elnökségi időszakunkban 2 halászati témájú tanácsülés van,
helyszíne Luxemburg
• Április14.: Édesvízi akvakultúra jelentősége
• Június 28.: Európai kormorán probléma ???

Egyéb halászati vonatkozású elnökségi
feladatok, tevékenységek
•
•
•
•
•
•
•
•

Külső halászati ülések nagy részén Spanyolország elnököl
FAO-COFI ülés, EU koordináció
OECD-COFI, EU koordináció
Tenger nélküli tagországok együttműködése: deklaráció
Miniszteri találkozó a visszadobások csökkentésére
CODEX ALIMENTARIUS, Hal és Haltermék Bizottság
KHP reform konferencia, Hollandia: akvakultúra workshop
Elnökségi rendezvények Magyarországon
• Halászati Attasék informális találkozója, Szarvas - Jászkisér
• Halászati Főigazgatók informális találkozója, Rétimajor

A Közös Halászati Politika reformja: miért?
•

A halászati erőforrások az egész világon kimerülőben
vannak, de különösen az EU által halászott vizeken, ahol
-

•

Halászflotta túlzott kapacitása: túl sok a hajó a csökkenőben
lévő erőforráshoz képest.
-

•

a fogások 88 %-a túlhalászott állományból származik.
sok halásztevékenység azon fiatal egyedek halászatán alapul,
amelyeket ivarérettségük elérése előtt fognak ki.
Túl sok a pazarló visszadobás

alacsony jövedelem
a konjunkturális válságokkal szembeni sérülékenység
a közpénzekből való támogatástól való függőség

EU lemaradása az akvakultúra fejlődésében

A Közös Halászati Politika reformja: hogyan?
•
•
•
•
•

•

Bemutatása: július 18-19, a lengyel elnökség alatt első Halászati Tanácsi
ülésén várható, ezután kezdődik meg a vita, mely hónapokig tart
Közlemény, amely átfogóan mutatja be a javaslatcsomag egészét és
rávilágít a rendeleti úton nem szabályozandó kérdésekre is.
Közlemény a reform nemzetközi vonatkozásairól: RFMOs, FPAs
Rendelet javaslat a KHP működtetésének keretrendszeréről.
Rendelet javaslat a piac politika reformjáról:
a. ágazati önszabályozás (PO)
b. halászati és akvakultúra termékek marketingje
c. fogyasztó tájékoztatása, tanúsítványok
Rendelet javaslat az Integrált Tenger-politika, a KHP és az akvakultúra
reform megvalósításának finanszírozására: új pénzügyi eszköz

Akvakultúra a KHP reformjában
¾ A KHP-nak támogatnia kell az akvakultúra környezeti, gazdasági és
társadalmi szempontból fenntartható fejlesztését
¾ A fejlesztési stratégiáknak nemzeti szinten kell megszületnie: Nemzeti
Akvakultúra Stratégia (NAS)
¾ NAS része a környezetvédelmi szabályokhoz történő illeszkedés is
¾ A Bizottság akvakultúra tanácsadó testületet hoz létre
¾ Akvakultúra Termelői Szervezet külön is megjelenik, saját elismerési
feltétel rendszerrel: nagyobb hangsúly a termelői szervezeteken
¾ Piac szabályozás egyszerűsítése, szigorodó termék jelölés: fogás,
akvakultúra

A KHP reform lehetséges hatásai a magyar
halászati és haltermelési ágazatra
• Az importálókkal szembeni versenyhátrány csökkentése
– Szabályozási környezet egyszerűsítése
– Azonos termelési (pl. táp) és környezetvédelmi feltételek

• Helyi adottságoknak, lehetőségeknek megfelelő szakpolitika:
szubszidiaritás: regionalitás elve erősödni fog az új KHP-ban
• Támogatások 4 pillére
¾ Tudásalapú zöld halászat (smart green fisheries)
¾ Tudásalapú zöld akvakultúra (smart green aquaculture)
¾ Helyi területi fejlesztés (local territorial development-jelenlegi 4-es
tengely)
¾ Tengerpolitika (maritime policy)

Édesvízi akvakultúra fejlesztés lehetőségei, hátrányai
a KHP reformhoz kapcsolódóan
• Lehetőségek
• Hangsúly a fenntarthatóságon
• Nem halliszt alapú fejlesztések
• Integrált akvakultúra fejlesztések

• Hátrányok
• Kisebb gazdasági, termelési súly a tengeri akvakultúrához képest
• Gyengébb piaci pozíció
• Kevés a jól szervezett nemzeti érdekképviselet

Édesvízi akvakultúra fejlesztés lobbi feladatai
• Mit tettünk eddig?
• Tenger nélküli tagországok adminisztrációjának
együttműködése
• Magyar ágazati érdekek azonosítása, megfogalmazása és
eljuttatása a bizottsághoz
• Tenger nélküli tagországok közös deklarációja
• KHP reform konferencia: közös édesvízi akvakultúra előadás
• Áprilisi tanácsülés: Édesvízi haltermelés jelentőségét
hangsúlyozó nyilatkozatok

Édesvízi akvakultúra fejlesztés lobbi feladatai
• Jelenlegi HOP támogatások hatékony felhasználása, a
következő időszak támogatási struktúrájának kialakítása
• Közös lobbi stratégia kialakítása a nemzeti és EU szintű
érdekvédelemben: MASZ-MAHAL-FEAP
• KHP reform keretmandátum elkészítése a VM-ben
• Minisztériumi és érdekvédelmi együttműködés bővítése az
édesvízi akvakultúrában érdekelt tagállamokkal
• Erős brüsszeli „halas” állandó nemzeti képviselet biztosítása:
ÁK, Bizottság
• Konferencia szervezése Magyarországon az édesvízi
akvakultúra helyéről a KHP-ban (2010 november)

Gazdasági válság
Csökkenő vásárlóerő
Növekvő takarmányárak
Túltermelés
…

Összefoglalás

Akvakultúra növekvő jelentősége
Magyar elnökség
KHP reform

Köszönöm a figyelmet!

