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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. hangsúlyozza a megreformált közös halászati politika végrehajtásának fontosságát, mivel 
az biztosítja a halállomány fenntartható fejlődését, és a tengeri élővilág halálát jelentő 
túlhalászat ellen hat;

2. hangsúlyozza a tengervédelmi stratégiáról szóló irányelvre irányuló javaslat 
(COM(2005)0505) fontosságát, és emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak nemzeti 
terveket kell kidolgozniuk a tengeri környezethez tartozó élő és élettelen erőforrások 
megőrzésére;

3. létfontosságúnak véli a közös tengeri területek védelmét célzó megállapodások és 
összehangolt cselekvési tervek előmozdítását az EU és harmadik országok között;

4. üdvözli a Bizottságnak az óceánokkal kapcsolatos holisztikus megközelítésen alapuló 
közös tengeri politika megvalósítására irányuló szándékát, és felhívja a figyelmet az 
óceánok környezeti és ökológiai megóvásának szükségességére, mivel ez garantálja a 
halászat, a turizmus és más ágazatok gazdasági fejlődését;

5. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen a halállományok feltöltődését alapjaiban fenyegető 
jogellenes, bejelentés nélküli és szabályozatlan halászat elleni fellépést célzó konkrét 
cselekvési programot;

6. emlékeztet a hetedik kutatási keretprogram fontosságára, valamint annak szükségességére,
hogy a halászat és az óceánok fenntartható kiaknázása stratégiai prioritást kapjon a tengeri 
környezet megóvásában;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a gazdálkodási és helyreállítási terveket egyes 
halfajok esetében, amelyek gyakran nincsenek összhangban a szóban forgó fajokra 
vonatkozó pontos megfigyelésekkel; sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazzon 
speciálisabb, az adott bioföldrajzi területeken használt halászfelszerelésekkel és 
módszerekkel kompatibilis intézkedéseket;

8. megállapítja, hogy a szelektív halászati módszerek előmozdítása elsőbbséget élvez, mivel 
a járulékos halfogás csökkentésével hozzájárul a halászterületek fenntarthatóságához és a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy ellenőrizze jobban a tengeri ökoszisztémák szennyezésével és 
pusztulásával összefüggő közösségi jogszabályok betartását;

10. üdvözli az Európai Unió és a tagállamok által előterjesztett azon javaslatot, hogy a tengeri 
és folyami ökoszisztémákat is vegyék fel a védett helyek NATURA 2000 hálózatába, és 
szorgalmazza, hogy fektessenek hangsúlyt a halállományok szaporodási területeire is;

11. felhívja a Bizottságot, hogy a 2004-ben az EU-hoz csatlakozott tíz tagállamra, valamint 
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Bulgáriára és Romániára való kiterjesztéssel konszolidálja a NATURA 2000 hálózatot, 
mivel a két utóbb említett ország EU-csatlakozását követően a Fekete-tenger is a 
közösségi vizek részévé vált;

12. aggodalmát fejezi ki a nem őshonos fajok betelepítésének és a géntechnológiával 
módosított halak tengeri ökoszisztémákba történő valószínű kiszökésének lehetséges 
következményei miatt, és felhívja a Bizottságot a veszélyek további tanulmányozására;

13. aggodalmát fejezi ki a géntechnológiával módosított halak tengeri ökoszisztémákba 
történő kiszökésének lehetősége és ezek honos halakon keresztül történő szaporodásának 
valószínűsége miatt, ami megbonthatja az érintett ökoszisztémák biológiai sokféleségét, 
felhívja az Európai Bizottságot, hogy tiltsa meg az EU táplálékláncába szánt, 
géntechnológiával módosított halak EU-ba történő bejutását;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze és támogassa azon tanulmányokat, amelyek új 
fajok – különösen a túlhalászat által érintett fajok – fogságban történő tenyésztéséhez 
kapcsolódnak, így válaszolva a kifogott mennyiségek csökkenése miatt esetlegesen 
fenyegetett piaci igényekre;

15. felhívja a Bizottságot, hogy finanszírozzon a tengeri ökoszisztémákról szóló 
tanulmányokat, különösen a gazdag biológiai sokféleséggel rendelkező és intenzív 
halászati tevékenységgel terhelt területeken;

16. üdvözli a Bizottságnak a halakra vonatkozó ökotanúsításról szóló speciális jogszabályok 
bevezetésére irányuló bejelentett szándékát, és sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető 
leghamarabb terjesszen elő jogalkotási javaslatot e tekintetben;

17. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a ballasztvíz európai uniós vizekben történő 
kibocsátása vonatkozásában vezessen be hatékony ellenőrzéseket;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy gyakoroljon nyomást azokra, akik a halállomány jobb 
megfigyelése és védelme szempontjából létfontosságú halászati regionális tanácsadó 
testületek felállításának folytonos késleltetéséért felelősek;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy indítson olyan kampányokat, amelyek felhívják a közvélemény 
figyelmét a halállomány és a kapcsolódó ökoszisztémák védelmével összefüggő 
problémákra;

20. felhívja a figyelmet arra, hogy pénzügyi kompenzációt kell biztosítani a tengeri környezet 
védelmét célzó speciális intézkedések által hátrányosan érintett helyi közösségek számára.
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