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A regionális halászati irányítószervezetek intézkedései a jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászat ellen

A FAO jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászattal kapcsolatos, 2001-ben 
elfogadott nemzetközi cselekvési terve 1 rámutat a nyílt tengeri jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan (IUU) halászat elleni küzdelem szükségességére. A regionális halászati 
irányítószervezetek, az ENSZ tengerjoga értelmében a nyílt tengeri halászat irányításáért 
felelős többoldalú testületek így kulcsszerepet töltenek be az IUU-halászat elleni 
küzdelemben. 

A cselekvési tervben és az IUU-halászatról szóló későbbi uniós rendeletben2 a jogellenes, 
nem bejelentett és szabályozatlan halászat körébe tartozik az a halászat, mely nem tartja 
tiszteletben a vonatkozó irányítási intézkedéseket, amelyet nem jelentenek be, vagy amelyet 
irányítási rendszeren kívül és a nemzetközi joggal nem összeegyeztethető módon végeznek. A 
teljes fogalommeghatározás a FAO cselekvési tervében található meg.

Jelenleg 18 regionális halászati irányítószervezet létezik. A tonhallal foglalkozó öt regionális 
halászati irányítószervezet hálózata globális lefedettséget nyújt, de a többi faj vonatkozásában 
(vándorló halállományok, mélytengeri fajok stb.) az óceánokon jelentős olyan területek 
maradtak, amelyeken nem léteznek nemzetközi megállapodás szerinti intézkedések a halászati 
gazdálkodás tekintetében – a halászat itt az ENSZ általános tengerjogi rendelkezései vagy az 
– azt ratifikáló államok vonatkozásában – a halállományokról szóló ENSZ-megállapodás 
kivételével lényegében szabályozatlan. Az Atlanti-óceán lefedettsége a legjobb, de még itt is 
vannak lefedetlen területek. Az Indiai- és a Csendes-óceán lefedettsége igen korlátozott, noha 
a közelmúltban folytak tárgyalások két új regionális halászati irányítószervezetről a Csendes-
óceán deli része és az Indiai-óceán délnyugati része vonatkozásában, és ezek remélhetőleg 
hamarosan hatályba lépnek.

Az árnyékolással jelölt területek a mélytengeri halászat tekintetében szabályozói hatáskörrel 
rendelkező regionális halászati irányítószervezetek jelölik

                                               
1 Lásd a FAO oldalát az alábbi címen:  http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 A TANÁCS 1005/2008/EK RENDELETE (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról.
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Forrás: IUCN Global Marine Programme  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Regionális halászati irányítószervezetek általi lefedettség a tonhal (fent) és más fajok esetében 
(lent) 
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Forrás: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations. Chatham House, 2007
Ez a munkadokumentum az öt kiválasztott, jelentős regionális halászati irányítószervezet által 
meghozott irányítási intézkedéseket vizsgálja, amelyek kiválasztásával a cél a jelenleg létező 
intézkedések sokféleségének bemutatása: 

 ICCAT – az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (hatályos 
1969 óta)

 NAFO – Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (1979)
 NEAFC - Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (1982)
 CCAMLR – Az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmére Létrehozott Bizottság 

(1982)
 WCPFC – Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (2004)

Ezek között igen régi (ICCAT) és teljesen új (WCPFC) szervezet egyaránt megtalálható, és 
nagy földrajzi területeket fednek le. Egyeseknek, mint például a NEAFC-nek a tagságát 
kisszámú iparosodott ország alkotja, míg mások tagsága nagyszámú és összetett (ICCAT, 
WCPFC), és jól példázza a fejlett és a fejlődő országok közötti, időnként bonyolult dinamikát. 
A szervezetek által lefedett fajok értéke jelentősen változik a viszonylag kis értékű, apró nyílt 
tengeri fajoktól (NEAFC) az olyan igen értékes fajokig, mint a chilei tengeri sügér 
(CCAMLR) és a kékúszójú tonhal (ICCAT).

Mindezen regionális halászati irányítószervezetek jelentős nehézségeket tapasztalnak a 
jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat kapcsán. 

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat leküzdésére hozott intézkedések

Mióta az első regionális halászati irányítószervezetek a 90-es években megkezdték a 
jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet, számos intézkedést 
kipróbáltak. 

Hajóazonosítás: A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatért a hajók felelősek, 
ezért több intézkedés az egyes hajókra vonatkozik. Ahhoz, hogy bármiféle intézkedést meg 
lehessen hozni, a hajót azonosítani kell, ez az oka annak, hogy a tengeren, illetve a kikötőkben 
sok hajó eltitkolja azonosítóját vagy álcázza magát. A FAO kialakította a halászhajók 
jelölésének és azonosításának szabványos előírásrendszerét. Mind az öt itt vizsgált regionális 
halászati irányítószervezet megköveteli a szabályozási területén halászó hajók FAO-jelölését 
vagy egyenértékű rendszer használatát.

Lajstromozott hajó vagy „fehér” listák: Azokat a hajókat, amelyek számára a regionális 
halászati irányítószervezet szabályozási területén a szervezet szerződő felei vagy 
együttműködő nem szerződő felei (együttesen: a szerződő felek) a halászatot engedélyezték, 
felkerülnek a lajstromozott hajók listájára. Lényegében ezek azok a hajók, amelyekért a 
szerződő fél felelősséget vállal. Ha olyan halászó hajót észlelnek, amely nem szerepel a listán, 
feltételezhető, hogy az IUU-tevékenységet folytat. Noha mind az öt regionális halászati 
irányítószervezetnél van listája a lajstromozott hajóknak, ezek hatóköre, valamint a bennük 
szereplő adatok pontossága és részletessége változó. Például a CCAMLR listáján minden 
méretű hajó szerepel, míg az ICCAT listája csak a 20 méter feletti hajókat tartalmazza. Egyes 
listák feltüntetik a hűtőhajókat vagy szállítóhajókat is (WCPFC, NEAFC, ICCAT). A hajók 
listán való feltüntetése nem jelenti azt, hogy azok az adott területen halásznak, és azt sem 
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garantálja, hogy tiszteletben tartják a szabályokat.

IUU vagy „fekete” listák: Ezeken a listákon azok a hajók szerepelnek, amelyekről a) 
megállapították, hogy a szabályozási területen engedély nélkül halásztak, és amelyeket IUU-
nak tekintenek, b) amelyeknek van engedélyük, de jogellenes halászatot folytatnak, vagy 
amelyek c) a kereskedési adatokban IUU-halak forrásaként jelennek meg. A feketelistán 
szereplő hajók rendszerint fokozott felügyelet és ellenőrzés, illetve különféle szankciók 
hatálya (pl. a kikötői létesítmények használatának megtagadása, ideértve a fogás kirakodását) 
alatt állnak. E listák igen eredményesek lehetnek az egyes hajók IUU-halászattól való 
visszatartásában – a NEAFC úgy tekinti, hogy listájának köszönhető területén az IUU-
halászat jelentős visszaszorulása. Kedvező tendencia, hogy egyre elterjedtebb az IUU-listák 
regionális halászati irányítószervezetek közötti megosztása, ami fokozza hasznosságukat. A 
legfőbb probléma azonban az, hogy a listák vezetése lassú, terhes és politikai töltetű. A 
listákat csak az éves ülésen frissítik, amikorra a hajó már régen elhagyhatta a területet, vagy 
nevet, illetve tulajdonost válthatott. A listára való felvételre vonatkozó döntést maguk a 
szerződő felek hozzák meg, akik törekednek arra, hogy saját hajóik a listára ne kerüljenek fel, 
így az IUU-listákon főként a nem szerződő felek hajói, azaz a könnyebb célpontok 
szerepelnek. Például az ICCAT IUU-listáján jelenleg 24 hajó szerepel – közülük 21-ről nem 
ismert, hogy mely ország zászlaja alatt hajózik, egy guineai és kettő bolíviai. 

Kereskedelmi szankciók: Csak az ICCAT használta a feketelistákat arra, hogy a lobogó 
szerinti államot arra kényszerítse, hogy elismerje felelősségét és ennek következményeit. A 
90-es években megtiltotta egyes termékek (kékúszójú tonhal, nagyszemű tonhal, kardhal) 
behozatalát azokból az országokból, amelyek zászlaja alatt hajózó hajók az ICCAT-területen 
engedély nélkül halásztak. 2003-ra nyolc ország állt behozatali tilalom alatt. A hatás két okból 
is rövid életű volt. A hajók olyan országok lobogójára cserélték lobogójukat, amely nem állt 
szankció hatálya alatt, a szankcionált országok pedig az ICCAT-hoz való csatlakozással 
mosták tisztára magukat, amikor is a szankciókat felfüggesztették. Ezt a megközelítést semely 
másik regionális halászati irányítószervezet nem követte, és még az ICCAT is szinte nullára 
csökkentette használatát, így jelenleg kereskedelmi szankciók csak a Bolíviából és Grúziából 
érkező, nagyszemű tonhalra vonatkoznak.

Tengeren végzett ellenőrzési programok: A tengeren a fedélzetre lépés és az ellenőrzés a 
hathatós felügyeleti rendszer lényegi része, mivel csak a tengeren deríthető ki, hogy mi is 
történik. A kikötői ellenőrzések fontos elemek felett siklanak át. Mind az öt regionális 
halászati irányítószervezet megengedi, hogy valamely szerződő fél ellenőrei más szerződő fél 
hajójának fedélzetére lépjenek, de csak a NAFO és a NEAFC írja elő a szerződő felek 
számára ellenőrhajók tengerre történő kiküldését a szervezet halászati területeire. Az ICCAT 
kékúszójútonhal-halászterülete nemrégiben követte e példát. 

Regionális megfigyelő programok: A regionális halászati irányítószervezetek a megfigyelő 
programokat nem használják széles körben. Csak a NAFO írja elő, hogy a halászati területen 
minden hajón megfigyelő legyen jelen. A WCPFC most hoz létre területén regionális 
programot a nyílt tengeri területekre, és célja az 5%-os lefedettség 2012 közepére történő 
elérése. Egyébként megfigyelők alkalmazása csak az ICCAT területén, a kékúszójú tonhal 
halászata során előírás a gazdaságokban és az erszényes kerítőhálót használó hajók 
tekintetében. Fontos ICCAT-újítás a tonhalgazdaságokban és a hűtőhajókon működő 
megfigyelői program.
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A kikötő szerint illetékes állam intézkedései: A regionális halászati irányítószervezetek a 
tengeri ellenőrzés helyett egyre inkább a kikötői ellenőrzésekre hagyatkoznak. A NEAFC és a 
NAFO előírja a szerződő felek számára a kikötőikben történő kirakodások legalább 15 %-
ának ellenőrzését (noha a NEAFC esetében csak a fagyasztott halra vonatkozólag), és a 
kirakodásnak csak abban az esetben történő megengedését, ha a lobogó szerinti állam 
tanúsítja, hogy a halakat jogszerűen fogták. A CCAMLR csak a tengeri sügérre ír elő kikötői 
ellenőrzést. Miközben az ICCAT jegyzőkönyvet határoz meg a kikötői ellenőrzésekre, ezek 
csak a kékúszójú tonhal halászatában kötelezőek, vagy abban az esetben, ha a jogosult hajók 
listáján nem szereplő hajó lép be a kikötőbe. A WCPFC nem támaszt külön követelményeket 
a kikötői ellenőrzések tekintetében, ezt a kikötő szerint illetékes államra hagyja.

Fogási dokumentációs rendszerek: A CCAMLR volt az első olyan regionális halászati 
irányítószervezet, amely kialakított a fogás jogszerűségét igazoló bizonyítványt, amelynek a 
halat az egész ellátási láncon át kísérnie kell: ez volt az általa 2000-ben a tengeri sügérre 
létrehozott fogási dokumentációs rendszer. Az ICCAT a későbbiekben hasonló rendszert 
hozott létre a kékúszójú tonhalra, a nagyszemű tonhalra és a kardhalra. A többi regionális 
halászati irányítószervezet bizonyítványkiállítási rendszert nem fogadott el.

Hajóbérlés: A szabályok betartásáért az elsődleges felelősség a lobogó szerinti államot 
terheli. Gyakran előfordul azonban, hogy valamely szerződő fél nem szerződő fél lobogója 
alatt hajózó halászhajókat vesz bérbe. A lobogó szerinti államot így nem kötik a regionális 
halászati irányítószervezet szabályai, ezért nem egyértelmű, hogy a hajó tevékenységéért 
melyik állam felel. Az ICCAT és a NAFO egyaránt megkísérelte a bérbeadó állam és a 
lobogó szerinti állam felelősségének tisztázását. Az ICCAT előírja, hogy a szerződő felek 
által bérbe vett hajók 10%-án megfigyelő tartózkodjon.

Átrakodás: Tekintettel a tengeri ellenőrzések ritkaságára és a hajónapló rigorózus 
vezetésének elhanyagolására indító kísértésre, a tengeren történő átrakodások rendkívüli 
jelentőségű kiskaput jelentenek az IUU-halászat számára. Az ICCAT erre sok évvel ezelőtt 
rájött, és – a horogsort használó hajókról a hűtőhajókra történő átrakodás kivételével –
általános tilalmat vezetett be a tengeren történő átrakodásra, amit azzal is megerősített, hogy a 
hűtőhajók számára előírta a VMS és a megfigyelők alkalmazását is. A WCPFC tiltja az 
erszényes kerítőhálóval halászó hajók általi, tengeren történő átrakodást, másoknak viszont 
megengedi azt, ha bejelentik, és a hűtőhajón van megfigyelő. Más regionális halászati 
irányítószervezetek egyszerűen csak az átrakodás bejelentését írják elő.

Meg kell említeni, hogy az intézkedések formátuma is jelentős változatosságot mutat. Az 
egymással gyakran együttműködő NEAFC és a NAFO egységes dokumentumot alkalmaznak, 
amely tartalmazza az összes ellenőrző intézkedést, és amelyet szükség szerint egyszerűen 
frissítenek. A tonhalra létrehozott regionális halászati irányítószervezetek azonban több tucat 
külön intézkedést alkalmaznak, amelyek meglehetősen kaotikusan követhetők, gyakran 
átfedik egymást, és néha még ellent is mondanak egymásnak. A NEAFC/NAFO 
megközelítésének megértése jóval egyszerűbb.

Vita

A regionális halászati irányítószervezetek között lassú, de biztos konvergencia figyelhető meg 
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az IUU-halászat elleni küzdelemben elfogadott intézkedések terén, de hosszú még az út odáig, 
hogy valamennyien a lehető leghathatósabb intézkedésekkel rendelkezzenek. Szükség van a 
regionális halászati irányítószervezetek közötti megfelelőbb koordinációra és arra, hogy 
kialakítsák az egymás tapasztalataiból való tanulás bevett gyakorlatának kultúráját.

Azt is szem előtt kell tartani, hogy még ha a regionális halászati irányítószervezet el is 
fogadott bizonyos intézkedéseket a szabályok betartásának biztosítására, az nem jelenti azt, 
hogy azokat teljes körűen végre is hajtották. Az egyes szerződő felek elmulaszthatják egyes –
lobogó szerinti, kikötő szerinti, parti vagy forgalomba hozatal szerinti államként fennálló –
kötelezettségeiket (például a megfelelő kikötői ellenőrzések elvégzésének elmulasztásával), 
illetve a szerződő felek együttesen lemondhatnak az egymás fegyelmezésére rendelkezésükre 
álló eszközök teljes körű kihasználásáról (például azzal, hogy túlhalászás miatt nem 
csökkentik a szerződő fél kvótáját).

Végezetül az IUU-halászat elleni küzdelem politikai akarat kérdése is. Mindaddig, amíg a 
kormányok nem hajlandóak megtenni saját hajóikkal és halászati ágazatuk más részeivel 
szemben az összes lehetséges és szükséges intézkedést, aligha lesz változás. A kékúszójú 
tonhal közelmúltbeli esete ezt remekül példázza. Az ICCAT teljesítmény-felülvizsgálata teljes 
körűen dokumentálta a szerződő felek halászat területén fennálló problémák megoldása terén 
elkövetett mulasztásait, és egész odáig ment, hogy a halászat ICCAT általi irányítását 
nemzetközi szégyenfoltnak bélyegezte. Mindenki számára világos volt, hogy mi folyik a 
halászatban, a szerződő felek mégis alig tettek valamit, és azt is túl későn.

A szerződő felek általában minden tőlük telhetőt elkövetnek a saját ágazatuk elleni 
intézkedések meghozatalának megelőzésére. Így a regionális halászati irányítószervezeteken 
belüli döntéshozatali eljárás rendkívül fontos. Ameddig a döntéseket egyhangúan hozzák, 
bármelyik szerződő fél megvétózhat bármely intézkedést, amelyről úgy ítéli meg, hogy sérti 
érdekeit vagy iparának érdekeit. Még ha a döntéshozatal többségi szavazással zajlik is, nem 
hivatalos alkuk hozhatóak össze az intézkedés megakadályozásának támogatására. Minél 
nagyobb és erősebb a szerződő fél, annál könnyebben tudja a szükséges támogatást 
megszerezni. Az ilyen magatartás megakadályozásának legjobb módja a döntéshozatal teljes 
átláthatóságának biztosítása. Ezt csak néhány regionális halászati irányítószervezet 
alkalmazza, még akkor is, ha lehetővé teszik nem kormányzati szervezetek megfigyelőként 
történő részvételét, mivel az alkuk zárt ajtók mögött köttetnek.

Mindezen okokból a regionális halászati irányítószervezet teljesítményét független 
szakértőknek kell értékelniük. Néhány értékelésre már sor került, de ennek kötelezőnek és 
rendszeresnek kell lennie, nagyjából minden öt évben. Az értékelés során javasolt 
intézkedések végrehajtásának is kötelezőnek kell lennie az érintett regionális halászati 
irányítószervezet számára.

Az IUU-halászat költségei magasak, még ha pénzben nem is pontosan kifejezhetőek. Ide 
tartoznak a következők:

 az ellenőrizetlen fogások miatti súlyos állománykimerülés;
 be nem szedett kormányzati bevételek, mivel a hal a hivatalos gazdaságon kívülre 

kerül;
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 a megőrzési intézkedéseket figyelmen kívül hagyó hajók által okozott környezeti 
károk.

A kormányok gyakorta hivatkoznak arra, hogy az ellenőrzés és a felügyelet drága, és ez így is 
van. Ha azonban az ellenőrzéseket nem hajtják végre és az IUU-halászatot nem számolják fel, 
a társadalmi költségek lényegesen magasabbak lesznek.


