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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel hatalmas mennyiségű műanyag és mikroműanyag kerül hulladékként a tengerbe, 

ahol a vízben lebomlanak, majd később bejutnak az élelmiszerláncba, és a mérgező 

vegyületeket számos különféle tengeri élőlény nyeli le, e vegyületek pedig a tengerek 

biológiai erőforrásainak mérgezését és pusztulását okozhatják, valamint az emberi 

egészségre is közvetlen hatással lehetnek; mivel a tengeri műanyaghulladék a 

halászeszközök hatékonyságát is befolyásolhatja, és e hatás a kisüzemi halászat 

esetében még nagyobb, és gazdasági problémákat okoz; 

B. mivel a tengeri műanyaghulladék problémája olyan globális kihívás, amely csak 

nemzetközi együttműködés révén küzdhető le; 

C. mivel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának Környezetvédelmi Közgyűlése a 

2016. május 23–27-i ülésén elfogadott 11. számú határozatában elismerte, hogy „a 

műanyaghulladék és a mikroműanyagok jelenléte a tengeri környezetben egy gyorsan 

súlyosbodó komoly globális probléma, amelyre sürgősen globális választ kell találni, 

figyelembe véve a termékek életciklus-alapú megközelítését”; 

D. mivel ugyanez a határozat arra ösztönözte a termékek gyártóit és másokat, hogy 

„szüntessék meg vagy csökkentsék az elsődleges mikroműanyag-részecskék 

felhasználását a termékekben”; mivel az Egyesült Államokban és Kanadában már 

betiltották a mikroműanyagok használatát bizonyos testápolási termékekben; mivel több 

tagállam értesítette a Bizottságot a mikroműanyagok egyes kozmetikumokban való 

betiltására irányuló jogszabálytervezetekről, és mivel a Bizottság kérte az Európai 

Vegyianyag-ügynökséget, hogy korlátozza a szándékosan hozzáadott mikroműanyagok 

felhasználását; mivel a Tanács szintén felszólította a Bizottságot, hogy tegyen 

intézkedéseket különösen a kozmetikumokból, valamint a mosó- és tisztítószerekből 

származó mikroműanyagokkal kapcsolatban; mivel a fogyasztók körében jelentős zavar 

tapasztalható a műanyagokkal kapcsolatos terminológiát, különösen a bioműanyagok és 

a biológiai úton lebomló, illetve bioalapú műanyagok fogalmát illetően, és a 

műanyagokkal kapcsolatos stratégia teljesítése érdekében létfontosságú a 

műanyaggyártók által nyújtott egyértelmű tájékoztatás; 

E. mivel a Bizottság elkötelezett az iránt, hogy adott esetben a környezettudatos 

tervezésről szóló irányelv1 keretében olyan termékkövetelményeket dolgozzon ki, 

amelyek figyelembe veszik a mikroműanyagokat, továbbá az ökocímkére és a zöld 

közbeszerzésre vonatkozó követelmények keretében már kidolgozott a műanyagok 

újrafeldolgozhatóságának javítását célzó kritériumokat; 

F. mivel a tengerben található műanyagok problémájának kezelése nem választható el a 

műanyagokra vonatkozó általános stratégiától; mivel a halászati ellenőrzésről szóló 

                                                 
1 HL L 285., 2009.10.31., 10. o. 
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rendelet1 48. cikke, amely az elveszített halászeszközök kiemelését elősegítő 

intézkedéseket tartalmaz, egy lépést jelent a megfelelő irányba, de hatálya túlságosan 

korlátozott, mivel lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a halászhajók túlnyomó 

többségét mentesítsék e kötelezettség alól, és a bejelentési követelmények bevezetése 

továbbra is hiányosságokat mutat; 

G. mivel a tagállamok aláírták a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 

nemzetközi egyezményt (MARPOL-egyezmény), és törekedniük kell az egyezmény 

rendelkezéseinek teljes körű végrehajtására; 

H. mivel a fantomhalászat esetében az elveszített vagy hátrahagyott, biológiailag nem 

lebomló halászhálókba, halcsapdákba és horgászzsinórokba a tengeri élőlények 

beleakadnak, belegabalyodnak, illetve ezek az eszközök a sérülésüket, éhenhalásukat és 

pusztulásukat okozzák; mivel a „fantomhalászat” jelenségének oka a halászeszközök 

elveszítése, illetve hátrahagyása; mivel a halászati ellenőrzésről szóló rendelet előírja az 

eszközök kötelező jelölését, valamint az elveszített halászeszközök bejelentését és azok 

kiemelését; mivel egyes halászok ezért saját kezdeményezésükből visszahozzák a 

kikötőbe a tengerből kiemelt elveszített hálókat; 

I. mivel, jóllehet nehéz értékelni, hogy az akvakultúra pontosan milyen mértékben járul 

hozzá a tengeri hulladékhoz, a becslések szerint a tengeri hulladék 80%-át műanyagok 

és mikroműanyagok alkotják, és ezen tengeri műanyaghulladék 20–40%-a részben a 

tengeren végzett emberi tevékenységekkel, többek között a kereskedelmi és üdülőhajók 

üzemeltetésével függ össze – míg a hulladék többi része a szárazföldről kerül a 

tengerbe –, és mivel a FAO egy nemrégiben készült tanulmánya2 szerint ennek 

körülbelül 10%-a elveszített vagy eldobott halászeszközökből származik; mivel az 

elveszített vagy eldobott halászeszközök a tengeri műanyaghulladék egyik összetevőjét 

jelentik, és a becslések szerint az óceánba kerülő műanyagok 94%-a a tengerfenéken köt 

ki, ezért szükséges az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) felhasználni 

annak érdekében, hogy a halászok közvetlenül részesülhessenek a „tengeri hulladék 

halászatára” irányuló programokban kifizetések, illetve egyéb pénzügyi és anyagi 

ösztönzők révén; 

1. üdvözli a Bizottságnak „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével 

kapcsolatos európai stratégia” című közleményét (COM(2018)0028), amely a 

tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvet3 támogatja, amelynek célja az európai 

tengervizek jó környezeti állapotának elérése; azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság 2017. évi értékelése és végrehajtási jelentése nem terjed ki a halászati 

ellenőrzésről szóló rendelet 48. cikke (3) bekezdésének végrehajtására, amely az 

elveszített halászeszközök kiemelésével és jelentésével kapcsolatban állapít meg 

kötelezettségeket; hangsúlyozza, hogy részletes értékelést kell készíteni a halászati 

ellenőrzésről szóló rendelet követelményeinek a halászeszközök tekintetében történő 

végrehajtásáról; 

2. hangsúlyozza, hogy a tengeri hulladék problémájának megértéséhez és kezeléséhez 

számos, egymással összefüggő és ambiciózus többszintű fellépés szükséges, ezért 

                                                 
1 HL L 343., 2009.12.22., 1. o. 
2 Hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott halászeszközök  
3 HL L 164., 2008.6.25., 19. o. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN


 

AD\1157916HU.docx 5/8 PE619.288v03-00 

 HU 

felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy jobban hangolják össze a tengeri szennyezés 

különböző formáinak csökkentésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és fokozzák a 

műanyaggal szembeni globális intézkedéseket, összhangban a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel (14. fenntartható fejlesztési cél); 

rámutat, hogy az erőfeszítések magukban foglalhatnak a hulladék tengeri 

ökoszisztémákra gyakorolt hatásával kapcsolatos figyelemfelhívó kampányokat és 

programokat, a biológiailag lebomló/komposztálható halászhálók használatának 

lehetőségét vizsgáló kutatásokat, a halászoknak szóló oktatási projekteket, a műanyagok 

és egyéb tárgyak tengerfenékről való eltávolítását célzó egyedi közprogramokat, 

valamint a halászeszközök gyártóit terhelő kiterjesztett felelősség mint megoldás 

életképességének vizsgálatát; 

3. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy támogassák a tengeri 

hulladéknak a – lehetőség szerint halászhajók közreműködésével történő – 

összegyűjtésére irányuló terveket, és hozzanak létre kikötői tengerihulladék-átvételi és -

lerakási létesítményeket, valamint az elhasználódott hálók újrafeldolgozását biztosító 

rendszert; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy alkalmazzák a FAO 

halászeszközök jelölésére vonatkozó önkéntes iránymutatásának ajánlásait, szorosan 

együttműködve a halászati ágazattal a fantomhalászat elleni küzdelem érdekében; 

4. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és a régióknak többet kell tenniük a 

halászeszközök tengeren történő elveszítésének csökkentését célzó stratégiák és tervek 

kidolgozása terén, és hogy az ETHA-támogatást fel kell használni a tengeri hulladék 

összegyűjtése és eltávolítása, illetve az eszköz-újrafeldolgozási rendszerek és a 

szükséges infrastruktúra létrehozása érdekében; ösztönzi a tagállamokat és a régiókat –

 az ETHA-val összefüggésben –, hogy nyújtsanak be javaslatokat a „Horizont 2020” 

program keretében; rámutat, hogy a tagállamok megfontolhatnák egy önkéntes 

bónuszrendszer bevezetését a műanyaghulladékot, illetve az elveszített vagy 

leselejtezett hálókat visszahozó halászok számára; határozottan ösztönzi a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy nyújtsanak több támogatást a meglévő kezdeményezésekhez, 

amelyek e globális kihívás kezelésére irányulnak, mint például a „Fishing for litter”, az 

„Oceana”, a „Surfrider Foundation”, a „Plastic Oceans Foundation”, a „Mission Blue” 

kezdeményezés és a „One world, one ocean” kezdeményezés; 

 

5. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy támogassák az innovatív 

halászeszközök használatát, ösztönözve a halászokat a régi hálókkal való 

„kereskedésre”, és a meglévő hálókat szereljék fel okostelefon-alkalmazásokhoz 

csatlakozó nyomkövetőkkel és érzékelőkkel, valamint rádiófrekvenciás azonosító 

chipekkel, a hajókat pedig nyomkövetőkkel, hogy a hajóparancsnokok pontosabban 

nyomon követhessék és szükség esetén kiemelhessék a hálóikat; elismeri azt a szerepet, 

amelyet a technológia játszhat a műanyaghulladék tengerbe kerülésének 

megakadályozása terén; 

6. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy javítsák a tengerben 

található hulladékkal kapcsolatos adatgyűjtést egy olyan uniós szintű kötelező digitális 

bejelentési rendszer létrehozása és bevezetése révén, amely megkönnyíti az egyes 

halászhajók által elveszített eszközök kiemelését, illetve felhasználva a regionális 

adatbázisok adatait egy, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal által kezelt európai 

adatbázisban való információmegosztás céljára, vagy a SafeSeaNet rendszernek egy 
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olyan felhasználóbarát, uniós szintű rendszerré való továbbfejlesztésére, amelyben a 

halászok jelezhetik az elveszített eszközöket; 

7. a mikroműanyagok káros hatással vannak a halállományra, a biológiai sokféleségre és 

az emberi egészségre; ezért felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa és támogassa olyan 

kapacitások kialakítását, amelyek képesek kimutatni és ellenőrizni a mikroműanyag-

szennyezettséget a kereskedelmi forgalomban lévő halakban, tengeri eredetű 

élelmiszerekben, valamint a tengeri környezetben és annak biológiai erőforrásaiban; 

felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el élelmiszer-biztonsági kockázatelemzési 

keretrendszereket a fogyasztókat fenyegető veszélyek és kockázatok értékelésére; 

felhívja a Bizottságot, hogy – a helyettesítés elvével, illetve a műanyagokkal 

kapcsolatos stratégiára nézve kockázatot jelentő anyagok korlátozására vonatkozó 

REACH-eljárásokkal összhangban – sürgősen folytassa le a Tanács által kért eljárást a 

szándékosan hozzáadott mikroműanyagok használatának korlátozására vonatkozóan, és 

ennek érdekében kérje fel az Európai Vegyianyag-ügynökséget az uniós szintű 

szabályozási intézkedés tudományos alapjának áttekintésére a mikroműanyagok 

bizonyos termékekben, például kozmetikumokban, testápolási termékekben, 

tisztítószerekben és festékekben való használatának fokozatos csökkentése és idővel 

teljes betiltása érdekében; hangsúlyozza a mikroműanyag- és nanoműanyag-

szennyeződés következményei, illetve a szennyezésnek a halászatra, az akvakultúrára és 

a tengeri eredetű élelmiszerek ellátási láncára gyakorolt hatása kapcsán érintett 

tagállamok, nemzeti és regionális hatóságok, ágazati szereplők és érdekelt felek közötti 

együttműködés fontosságát. 
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