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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy azonnali és átfogó fellépésre van szükség az illegális halászat elleni 
küzdelem terén, és megismétli, hogy e jelenség globális probléma;

2. hangsúlyozza, hogy a jogellenes halászat a határokon átnyúló szervezett bűnözés egyik 
formája, és továbbra is súlyos veszélyt jelent a tengeri erőforrások védelmére és 
fenntartható kezelésére nézve;

3. hangsúlyozza, hogy az ökológiai fenntarthatóság elengedhetetlen előfeltétele a halászati 
tevékenységek hosszú távú gazdasági és társadalmi életképességének, ezért a jogellenes, 
nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló átfogó, hatékony és átlátható intézkedések meghozatalára szólít 
fel, beleértve a lobogó szerinti államokra, a kikötő szerinti államokra, a parti államokra 
vonatkozó és a piaci intézkedéseket, valamint azokat az intézkedéseket, melyek 
biztosítják, hogy az állampolgárok ne támogassanak vagy folytassanak jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászati tevékenységet;

4. hangsúlyozza a fogyasztó azon jogának fontosságát, hogy mindig biztos lehessen abban, 
hogy a megvásárolt terméket jogszerűen halászták;

5. hangsúlyozza a túlhalászatnak a jogellenes halászattal súlyosbított következményeként a 
biológiai sokféleséget fenyegető komoly veszélyt, valamint a halállomány kipusztításának 
társadalmi és gazdasági hatásait, továbbá az élelmezésbiztonságot fenyegető potenciális 
veszélyt;

6. Hangsúlyozza, hogy a jogellenes halászat hozzájárul a halállományok túlzott 
kizsákmányolásához, károsítja a tengeri ökoszisztémát, a becsületes halászok elleni 
tisztességtelen verseny egy formájának minősül, bevételkiesést okozva az ágazatban, és 
veszélyezteti a part menti közösségek megélhetését, különösen a fejlődő országokban;

7. hangsúlyozza, hogy a jogellenes halászat globális probléma, mely nemzetközi 
együttműködést igényel, és amellyel foglalkozni kell akkor is, ha harmadik országok és 
akkor is, ha a tagállamok halászflottái gyakorolják; ebben a tekintetben hangsúlyozza, 
hogy a halászhajókról aktuális, részletes és pontos adatokra van szükség, különösen 
azokról, amelyeket jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászaton érnek tetten;

8. úgy véli, hogy az EU hitelessége a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) 
halászat elleni küzdelem nemzetközi színterén attól függ, mennyire erőteljesen küzd a 
saját flottája által elkövetett IUU-halászat ellen, valamint az IUU-ból származó hal saját 
piacain való árusítása ellen;

9. sürgős intézkedések megtételére szólít fel az olcsó lobogók használatának felszámolására, 
mely gyakorlat lehetővé teszi, hogy a halászhajók büntetlenül, jogellenesen működjenek, 
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amiért a tengeri környezetnek, a halállománynak, a part menti közösségeknek és az 
élelmezésbiztonságnak nagy árat kell fizetniük, különösen a fejlődő országokban és a 
törvényes halászati ágazaton belül, és hangsúlyozza, hogy fontos kizárni annak a 
lehetőségét, hogy a halászat ilyen formáiban uniós érdekek legyenek érintve;

10. felszólítja a Bizottságot annak felmérésére, hogy vajon a WTO szabályaival összhangban 
fel lehet-e függeszteni vagy be lehet-e tiltani azon államokból származó termékek 
behozatalát, amelyek nem tartják be a jogellenes halászat elleni intézkedéseket;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy íváskor és – amennyiben léteznek – az ívóhelyeken 
gondoskodjanak a külön védelemről;

12. felszólítja a tagállamokat, hogy szenteljenek elégséges (humán, pénzügyi és logisztikai) 
erőforrásokat az 1005/2008/EK tanácsi rendelet teljes körű végrehajtására a jogellenes, 
nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása 
érdekében, és felszólítja a Bizottságot, hogy amennyiben a tagállamok ezt nem teszik 
meg, indítson jogsértési eljárást;

13. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy garantálják a jogellenes halászat elleni 
küzdelmet a tengereken és a belvizeken, és hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni az 
ellenőrzési mechanizmusok és végrehajtásuk kielégítő voltát;

14. hangsúlyozza, hogy a jogellenes halászat elleni küzdelem a tengeri ökoszisztémák 
védelmének előfeltétele, és a valóban fenntartható halászat kialakításához elengedhetetlen;

15. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a jogellenes halászat ellen alkalmazza a 
zéró tolerancia politikáját azáltal, hogy biztosítja az Európai Unió piacára érkező minden 
halászati termék teljes nyomon követhetőségét, nevezetesen a halállományokra vonatkozó 
DNS-adatokat tartalmazó globális adatbázisnak a halak származásának azonosítása és a 
támogatások visszakövetelése érdekében történő létrehozásával, és garantálja, hogy a 
jogellenes halászat során kifogott halakat ne importálhassák a tagállamokba, illetve ott ne 
értékesíthessék; és felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy folytasson 
tanácskozásokat a jelentős piaccal rendelkező egyéb államokkal (beleértve az Egyesült 
Államokat, Japánt és Kínát) arról, hogyan tudnák betiltani a jogellenesen kifogott halak 
behozatalát, és hogyan tudnának az EU IUU-rendeletéhez szándékban és megközelítésben 
hasonló intézkedéseket végrehajtani;

16. megjegyzi, hogy a jogellenes halászat elleni küzdelem lényegében politikai akarat 
kérdése, ezért szorgalmazza, hogy a tagállamok és a Bizottság fokozza a jogellenes 
halászat elleni küzdelmet, biztosítsa, hogy az EU IUU-rendeletét tiszteletben tartják, és 
tegyen erőfeszítéseket a nemzetközi figyelem és a nemzetközi fellépés erősítése 
érdekében, minden lehetséges eszköz igénybevételével, különösen nemzetközi 
vonatkozásban, mint például a WTO és más helyszíneken, és azáltal, hogy megerősíti a 
nemzetközi partnerekkel való együttműködést az IUU-tevékenységek jobb nyomon 
követése, ellenőrzése és felügyelete érdekében;

17. hangsúlyozza az átláthatóság javításának fontosságát az IUU halászati tevékenységek 
tekintetében, és sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az 
IUU-halászati műveletekre vonatkozó információk közzétételét illetően, és hozzanak létre 
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rendszereket, melyek révén bármely potenciálisan érintett állammal és nemzetközi 
szervezettel információt oszthatnak meg;

18. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy előmozdítsák az uniós tagállamok és a 
harmadik országok közötti együttműködést az IUU-halászat elleni küzdelem tekintetében, 
és biztosítsák, hogy a fejlődő országok képesek legyenek teljesíteni az uniós 
jogszabályokat;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy az Európai Halászati Alap támogatását tartsa vissza az IUU-
halászatban érintett valamennyi hajótól;

20. üdvözli a Bizottság határozatát egy pontalapú halászati engedély bevezetéséről, mely egy 
újabb olyan eszköz, amelyet a tagállamok arra használhatnak majd, hogy az értékesítési 
lánc minden egyes szakaszában be tudják azonosítani a szabálytalanságokat, és jogsértés 
esetén szigorú büntetéseket szabjanak ki; 

21. felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse meg a fejlődő országokkal kötött halászati 
partnerségeket, és figyelmét összpontosítsa azok nyomon követési és felügyeleti 
képességeire.
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