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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság javasolja a fenékháló, illetve bármely más, a tengerfenékkel érintkező felszerelés 
használatának megtiltását a Kanári-szigeteket, Madeirát és az Azori-szigeteket övező vizeken. 
Ez a mélytengeri korallok (Lophelia pertusa), termál források és karbonátok felhalmozódásai 
által alkotott mélyvízi élőhelyek védelmét szolgálja, mivel ezek az élőhelyek a tengeri 
biodiverzitás magas fokát képviselik, és nagyon érzékenyek a halászfelszerelésekkel való 
fizikai érintkezés okozta sérülésekre.  
 
A közös halászati politika új alaprendelete1 kifejezetten megköveteli a közösségi 
intézkedéseket a halászat környezetvédelmi hatásainak csökkentésére. A Bizottság javaslata 
ezért a Parlament részéről pozitív fogadtatást, a Tanács részéről gyors elfogadást, a 
tagállamok részéről pedig gyors végrehajtást érdemel.   
 
A mélytengeri korallok és más érzékeny mélytengeri élőhelyek védelme növekvő 
aggodalomra ad okot a világ tudományos közösségében.  A Helsinki Bizottság, az OSPAR 
Bizottság és az Európai Bizottság Halászati Főigazgatósága által készített jelentésben a 
Nemzetközi Tengerkutatási Tanács javasolta, hogy „az egyetlen bizonyított módszer a 
mélytengeri biogenikus zátonyoknak a halászati tevékenység által okozott károsodások elleni 
védelmére a tengerfenékre hatással bíró vontatott halászfelszerelések helyi elzárása.” 2  Az 
Európai Közösség és az érintett tagállamok az észak-atlanti tengeri környezet védelméről 
szóló Oslói és Párizsi Egyezmény részes feleivel együtt az ICES tanácsát követve elkötelezték 
magukat amellett, hogy „azonnali intézkedéseket hozzanak a korallzátonyok védelmére az 
aktív halászati felszerelések használatával okozott károk ellen”. Továbbá biztosítanunk kell, 
2005-ig, hogy lépések történnek a hidegvízi korall zátonyokat érintő további veszélyek 
meghatározására, és intézkedéseket hoznak a zátonyok e veszélyekkel szembeni védelmére.” 3  
A Bizottság javaslatának elfogadása elősegítené az OSPAR kötelezettségvállalások, illetve a 
vonatkozó közösségi jogszabályok, például az élőhelyekről és fajokról szóló irányelv 
végrehajtását.  
 
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság a fenékhálók által a 
nyílt tengerek mélytengeri biodiverzitására jelentett veszéllyel kapcsolatban utal az ENSZ 
Általános Közgyűlésének felhívására, mely szerint: „sürgősen ki kell vizsgálni azt, hogy 
hogyan lehet tudományos alapon, többek között az elővigyázatossági elv alkalmazásával 
jobban kezelni az érzékeny és veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra és biodiverzitásra 
jelentett veszélyeket és kockázatokat a nemzeti joghatóságon kívüli területeken”. 4   A 
bizottság megjegyzi továbbá, hogy a biológiai diverzitás egyezmény részes feleinek 2004. 
februári 7. konferenciáján felhívták az ENSZ főtitkárát és az egyes államokat, hogy sürgősen 
hozzanak rövid és hosszú távú intézkedéseket a mélytengeri biodiverzitás védelmére a 

                                                 
1  2371/2002/EK rendelet 
2 Az ICES Ökoszisztéma Tanácsadó Bizottság jelentése  254. sz. ICES Együttműködési Kutatási Jelentés  
Nemzetközi Tengerkutatási Tanács, 2002. december, 28. o. 
3 Az észak-atlanti tengeri környezet védelméről szóló OSPAR egyezmény szerződő feleinek 2003. júniusi 
miniszteri ülésén elfogadott brémai nyilatkozat, 12. bekezdés 
4 Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2003. december 12-i határozata az Óceánokról és a tengeri 
jogról A/RES/58/240 51. és 52. bekezdés  
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pusztító hatású gyakorlatok ellen a nyílt tengeren. 1  
 
A bizottság úgy véli, hogy az Európai Unió álláspontjának támogatnia kellene az ENSZ 
Közgyűlésének fellépését, mely összhangban van a Bizottságnak az ezen élőhelyek közösségi 
vizeken való védelmére irányuló javaslatával.  Legalább a nyílt tengeri fenékhálóval történő 
halászat moratóriumának bevezetése amíg nem vezetnek be egy jogilag kötelező erejű 
rendszert a mélytengeri biodiverzitás védelmére a nyílttengeri fenékhálós halászattal 
szemben, illetve nyílttengeri tengerfenéki halászat megőrzésére és kezelésére, mely rendszer 
összhangban áll az ENSZ tengerjogi egyezményével, az ENSZ 1995. évi halállomány-
megállapodásával, a biológiai diverzitásról szóló egyezménnyel, illetve más vonatkozó 
szabályokkal.    
 
Ez teljes mértékben összhangban áll az Európai Közösségnek és a tagállamoknak az ENSZ 
halállomány-megállapodásában részes félként vállalt kötelezettségeivel, különösen az 1995. 
évi ENSZ halállomány-megállapodás 5. és 6. cikkének értelmében fennálló, az 
elővigyázatossági megközelítés széleskörű alkalmazásának és a tengeri környezet 
biodiverzitásának védelmére vonatkozó kötelezettségeivel.   
 
Az Önök előadója által Bizottság dicséretes javaslatának javítására irányuló eygetlen 
javaslatát olyan további tudományos tanulmányok kezdeményezése lenne, melynek célja, 
hogy rámutasson, az EU vizeinek mely más területei érdemelnek hasonló védelmet. 
 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság felhívja  a 
Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő 
módosításokat: 

 

A Bizottság által javasolt szöveg2 

 

A Parlament módosításai 

Módosítás: 1 
(3A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

 (3a.) E területek védelme a halászat 
kedvezőtlen hatásaival szemben teljes 
mértékben összhangban áll az ENSZ 
halállomány-megállapodás 5. és 6. 
cikkével, és elő is írja azt, különösen az 

                                                 
1 A tengeri és tengerparti biológiai diverzitás egyezmény részes államainak 2004. februári hetedik 
konferenciájának VII/5. határozata, 57-62. bekezdés   
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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elővigyázatossági elv alkalmazásának és a 
tengeri környezet boidiverzitásának 
védelmére vonatkozó megelőző 
intézkedéseket illetően. 

 

 

 
 

Módosítás: 2 
1. CIKK 

30. cikk (5) bekezdés, (új) (850/98/EK rendelet) 

 A 850/98/EK rendelet 30. cikkében az 
alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 “5. A Bizottságnak 2005. december 31-ig az 
Európai Parlament és a Tanács részére 
jelentést terjeszt elő, mely értékeli a (4) 
bekezdésben felsorolt területek 
fajmegőrzésének állapotát, illetve más az 
EU vizeihez tartozó hasonlóan érzékeny 
mélyvízi területeket. Ezen jelentés alapján a 
Tanács határoz a 4. bekezdésben szereplő 
lista kiegészítéséről.” 
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