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EPK Figyelő: 

Stop Finning - a cápauszony-leválasztás és kereskedelem megállítása 

Státusz: Gyűjtés folyamatban 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2020)000001 

- Nyilvántartásba véve: 2020. január 02. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019D2252 

- Honlap: https://www.stop-finning-eu.org/hu 

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000001_hu 

- Gyűjtés kezdete: 2020. január 31. 

- Gyűjtés várható határideje: 2022. január 31. 

- Online aláírásgyűjtő felület: https://europa.eu/citizens-

initiative/initiatives/details/2020/000001_hu 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Annak ellenére, hogy tilos az uszonyok uniós hajók fedélzetén és uniós vizeken történő 

leválasztása, és a cápákat természetes módon hozzájuk kapcsolódó uszonyokkal kell 

kirakodni, az EU a világ egyik legnagyobb cápauszony-exportőrének és a globális 

uszonykereskedelem fontos árutovábbítási központjának számít. Az EU fontos 

szereplője a cápák kizsákmányolásának, és mivel a tengeri ellenőrzések ritkák, a 

cápauszonyok illegális tárolása, valamint át- és kirakodása továbbra is zajlik az EU-ban. 

A szervezők célja, hogy véget vessenek a cápauszony-kereskedelemnek az Unióban, 

ideértve az uszonyok importját, exportját és továbbítását is, kivéve, ha az uszonyok 

természetes módon kapcsolódnak az állat testéhez. Mivel a cápauszony-leválasztás 

gátolja a hatékony cápaállomány-védelmi intézkedéseket, kérelmezik, hogy a 

605/2013/EU rendeletet terjesszék ki az uszonyok kereskedelmére is, és ezért arra kérik 

az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy új rendeletet, amely a „természetesen 

kapcsolódó uszonyok” követelményét kiterjeszti a teljes uniós cápa- és 

rájakereskedelemre. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A kezdeményezés mögött a németországi “Stop Finning” egyesület áll, amelyet számos 

cápavédelmi és környezetvédelmi társadalmi szervezet támogat. Évente ~273 millió 

cápa hal meg halászat eredményeként. Az uszonyaikat gyakran „uszonyítás” útján 

szerzik meg a halászokat, amely azt jelenti, hogy a cápák uszonyai levágásra kerülnek, 

miközben az állat még életben van. Átlagosan évente 3500 tonna uszony kell piacra az 

EU-ban, összesen mintegy 52 millió euró értékben. 2013 óta az EU „Természetesen 
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kapcsolódó uszonyok” rendelete kivétel nélkül tiltja a cápauszonyok tárolását, 

átrakodását és kirakodását az EU vizein és az összes uniós hajón. Jogi kiskapuként 

azonban a már levágott cápauszonyok kereskedelme az EU-ban a jelenlegi jogszabályok 

szerint megengedett – mindaddig, amíg nem a CITES által védett 12 cápafajról van szó. 

A szervezők ezt a jogi kiskaput szeretnék bezárni azáltal, hogy a “Természetesen 

kapcsolódó uszonyok” rendelet (605/2013/EU) követelményeit kiterjesztetnék az 

Európai Bizottság által a teljes uniós cápakereskedelemi piacra egy új rendelet útján, 

amely betiltaná a levágott cápauszonyok kereskedelmét. 

 

 

 

 


