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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:

1. egyetért a Bizottság 2020-as fő célkitűzéseinek egyikével: „A biológiai sokféleség és az 
ökoszisztéma nyújtotta szolgáltatások csökkenésének megállítása az Európai Unióban 
2020-ig, és azoknak a lehetőségek keretén belüli helyreállítása, valamint a biológiai 
sokféleség globális csökkenésének megelőzéséhez való uniós hozzájárulás fokozása”;

2. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség pusztulásának megállítása a halállománynak a 
különböző emberi tevékenységek okozta fogyatkozása által negatívan érintett 
halászközösségek számára alapvető fontosságú;

3. úgy véli, hogy a tengeri biodiverzitást mindenképpen meg kell őrizni, mivel az javítja az 
ökoszisztéma ellenálló képességét és ezáltal többek között enyhíti az éghajlatváltozás 
káros hatásait;

4. felhívja ezért a Bizottságot, hogy hozzon különintézkedéseket az éghajlatváltozásnak 
leginkább kitett tengeri fajok és élőhelyek megóvása érdekében, valamint biztosítsa, hogy 
az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére vagy az ahhoz való alkalmazkodás érdekében 
hozott intézkedések ne károsítsák a tengerbiológiai sokféleséget;

5. felhívja a Bizottságot, hogy fogadja el a védett tengeri területek modellértékű hálózatát, 
amely lehetővé teszi a környezetvédelem és a fenntartható halászat összeegyeztetését; 
kéri a Bizottságot, hogy tegyen rendszeresen jelentést az élőhely- és a madárvédelmi 
irányelv végrehajtása terén a tagállamok által elért haladásról, különös tekintettel a 
Natura 2000 hálózat tengeri környezetben való megvalósítására, mivel jelenleg a védett 
területek kevesebb mint 10%-a tenger, továbbá hogy tegyen jelentést a tagállamok 
jelentési és nyomon követési kötelezettségének alakulásáról;

6. rámutat, hogy a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó célkitűzések 
megvalósításának legfőbb eszközei – az élőhely- és a madárvédelmi irányelven 
túlmenően – a part menti vizekről szóló vízügyi keretirányelv és az egyéb tengeri 
vízterületekről szóló 2008/56/EK tengervédelmi stratégiai keretirányelv;

7. úgy véli, hogy a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az uniós 
jogszabályokban előírt fellépéseken túlmenően is foganatosíthassanak 
kezdeményezéseket a tengeri biodiverzitás védelme érdekében;

8. úgy véli, hogy az ivadékhalak, a nem halászott halak, a tengeri emlősök, a teknősök és 
madarak európai területeken történő járulékos kifogásának csökkentésére tett 
erőfeszítések nem bizonyultak elegendőnek;

9. úgy véli, hogy a közös halászati politika egyik fő célkitűzésének a járulékos fogások 
csökkentésének kell lennie, és felhívja a Bizottságot, hogy állapítsa meg a járulékos 
fogások okait, és dolgozzon ki azokra egyedi megoldásokat, elsősorban a több fajra 
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vonatkozó vagy biomassza-kvóták, a szelektáló halászfelszerelések – négyzetes szemű 
háló – és a halállomány területi kezelésének bevezetésével;

10. hangsúlyozza a parti menti területek fejlődését és a tengeri ökoszisztémák 
környezetvédelmét illetően a halászat által betöltött fontos gazdasági és társadalmi 
szerepet; úgy véli, hogy a közös halászati politikának nem szabad hátráltatnia, sőt, elő 
kell segítenie a tagállamok biodiverzitásra vonatkozó törvényi szabályozását, különösen a 
NATURA 2000 tengeri helyszíneire vonatkozó megfelelő védintézkedések életbe 
léptetését illetően;

11. rámutat, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó uniós szabályozás keretében a tengeri 
fajok és élőhelyek alacsonyabb szintű védelemben részesülnek mint a szárazföldi fajok és 
élőhelyek, ezért felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel a szabályozás és végrehajtásának 
hiányosságait és hozzon létre olyan védett tengeri területeket, ahol a gazdasági 
tevékenységek, többek között a halászat, fokozottabban ökoszisztéma-alapú 
területkezelésen alapulnak;

12. rámutat továbbá, hogy az Unió körüli regionális tengerekre vonatkozó egyezmények, 
mint például az OSPAR, a HELCOM és a Barcelona, fontos keretet biztosítanak a tengeri 
ökoszisztémák védelme szempontjából;

13. emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a tengeri stratégia irányelv nem 
korlátozza a védett tengeri területeket a NATURA 2000-re, ezért kéri, hogy egy egységes 
és átfogó hálózat létrehozása érdekében a tagállamok és a Bizottság vegye figyelembe és 
kapcsolja össze az összes védett tengeri területet, ideértve a regionális tengerekre 
vonatkozó egyezmények által kijelölt területeket is;

14. rámutat, hogy a jó környezeti állapot legfontosabb jellemzője az, ha a tengerbiológiai 
sokféleség ép;

15. hangsúlyozza, hogy azáltal, hogy a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv a védett 
tengeri területetek és a halászati intézkedések közötti koordináció javítása érdekében új 
mechanizmusokat vezetett be, a tengeri területek kezelése gyakorlati szempontból 
javulhat;

16. felhívja a Bizottságot, hogy a vízügyi keretirányelv és a tengervédelmi stratégiai 
keretirányelv által már elfogadott ökoszisztéma-alapú szemléletet terjessze ki a 
tengerbiológiai sokféleséget érintő összes uniós politikára; rámutat arra is, hogy az 
ökoszisztéma-szolgáltatások magukban foglalják a szén-dioxid tárolást és a szén-dioxid 
természetes ökoszisztémák általi megkötését;

17. hangsúlyozza, hogy további lépésekre van szükség a tengerparti övezetek integrált 
kezelését és a tengeri területrendezést illetően, mivel ezek fontos szerepet tölthetnek be a 
részvételen alapuló ökoszisztémás megközelítésben, biztosítva a tengeri és tengerparti 
források megőrzését és fenntartható kezelését, ugyanakkor tiszteletben tartva a természeti 
folyamatokat és az ökoszisztéma teherbíró képességét;

18. úgy véli, hogy a regionális halászati szervezetek felelősek a halászterületek fenntartásáért 
és a felelősségteljes nyílttengeri halászatért; úgy véli ezért, hogy feltétlenül meg kell 
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erősíteni hatáskörüket, különösen ami az ellenőrzést és a visszatartó célú 
büntetéskiszabást illeti, és hogy elsősorban a regionális halgazdálkodási szervezetek 
feladata bizonyos kereskedelmi szempontból fontos tengeri fajok állományának kezelése 
és a fogási tanúsítványok használatának megkövetelése;

19. felhívja a Bizottságot, hogy a biológiai sokféleségnek és a természetes ökoszisztémáknak 
az EU tágabban vett tengeri környezetében történő visszaállítása érdekében a lehető 
legnagyobb elszántsággal lépjen fel; hangsúlyozza továbbá, hogy a visszaállítási 
erőfeszítések jelentős foglalkoztatási lehetőséget biztosíthatnak a partvidéki közösségek 
számára;

20. felhívja az Uniót, hogy biztosítsa a méltányosságot mind európai, mind globális szinten; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a „szennyező fizet” és a „teljes kártérítés” elvét alkalmazni 
kell, és azokat ki kell terjeszteni;

21. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg a biológiai sokféleség csökkenését és eltűnését 
megakadályozó nemzeti és ágazati célkitűzések bevezetését.

22. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó, 2010 
utánra tervezett uniós elképzelések tartalmazzanak rendelkezéseket a tudatosság 
fokozására, valamint a társadalom összes szegmensének és a közvélemény bevonására.
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