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A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat (IUU-halászat) leküzdésére 
irányuló lehetséges nemzetközi tevékenységek

Az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) 2001-ben fogadta el a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására 
irányuló nemzetközi cselekvési tervet, amely azóta a legtöbb ország és regionális szervezet 
erőfeszítéseinek alapjául szolgál az IUU-halászat felszámolásában. A cselekvési terv 
felszólítja a nemzetközi közösséget a benne foglalt számos intézkedés megtételére; ezek az 
intézkedések a saját állampolgárokra és vállalkozásokra is vonatkoznak, és azokat valamennyi 
állam az általa betöltött különböző szerepekben – lobogó szerinti állam, parti állam, kikötő 
szerinti illetékes állam, forgalomba hozatal szerinti állam, a haszonra szert tevő tulajdonosok 
szerinti állam – hozza meg. A terv hangsúlyozza, hogy a nemzetközi közösségnek együttesen 
és egységesen kell fellépnie.

Mivel a nemzetközi jogalkotás gépezete lassan forog, csupán korlátozott előrelépés történt a 
tervben egy évtizeddel ezelőtt javasolt egyes intézkedések tekintetében. E kérdéseket a FAO 
Halászati Bizottságának (COFI) 2011. évi ülésén vitatták meg. 

Bár az Unió rendszerint szintén lassan dolgozik, mégis sok más országhoz képest gyorsabban 
tett előrelépéseket az IUU-halászat elleni küzdelem terén, amikor 2002-ben elfogadta saját 
cselekvési tervét, valamint a 2007. évi Aubert-féle saját kezdeményezésű jelentés nyomán az 
IUU-rendeletet1. Az Unió számára jelenleg az jelenti a kihívást, hogy más államokat is 
meggyőzzön hasonló intézkedések elfogadásáról, valamint az egyéb kezdeményezések terén 
az együttes és gyorsabb előrelépések megtételéről. Időszerű ezenkívül az Unió saját 
cselekvési tervének értékelése is, amelyet négyévente kell elvégezni.

E munkadokumentum a FAO égisze alatt javasolt vagy meghozott intézkedésekkel, továbbá 
azon egyéb nemzetközi kezdeményezésekkel foglalkozik, amelyeket az Uniónak követnie 
kellene.

A FAO kezdeményezései

A halászatra vonatkozó nemzetközi jogban az egyik legnehezebben kezelhető problémát a 
lobogó szerinti állam felelősségének érvényesítése jelenti – azaz a tagállamok kötelezése 
annak előírására, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajók betartsák az állománymegőrzési és 
gazdálkodási intézkedéseket, valamint a munkakörülményekre, a biztonságra stb. vonatkozó 
nemzetközi követelményeket. Az ilyen intézkedések megkerülésére törekvő hajók gyakran 
változtatják meg felségjelüket annak érdekében, hogy olyan államok lobogója alatt 
közlekedjenek, amelyek képtelenek vagy nem hajlandók a vonatkozó szabályok 
érvényesítésére. Az ilyen lobogócsere megelőzésére tett korai kísérlet volt az 1993. évi FAO 
betartási megállapodás, amely 2003-ban lépett hatályba. Ennek eredeti ambiciózus 
célkitűzése az volt, hogy tárgyalásokat folytassanak egy olyan egyezményről, amely előírja a 
lobogó szerinti államok számára a jogszabályi kötelezettségeik betartását, ennek ellenére 
ténylegesen csupán egy olyan megállapodás született, amelyben a tagállamok ígéretet tettek
arra, hogy betartják e kötelezettségeiket, és átadják egymás számára a 24 méternél hosszabb, 
nyílt tengeri halászatra alkalmas hajóik jegyzékét. 2011 márciusa óta mindössze 39 állam 
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ratifikálta a megállapodást. 

2009-ben a FAO ismét kísérletet tett a probléma megoldására, ezúttal a lobogó szerinti állam 
teljesítményének értékelésére szolgáló kritériumok kialakításával, valamint az olyan hajókkal 
szembeni lehetséges fellépések meghatározásával, amelyek lobogója szerinti tagállama nem 
felel meg ezeknek a kritériumoknak. Fontos kiemelni, hogy jelenleg vizsgálják annak 
lehetőségét, hogy a lobogó szerinti tagállam teljesítményét ne kizárólag saját maga értékelje, 
hanem bizonyos nemzetközi vagy többoldalú (például egy regionális halászati gazdálkodási 
szervezet vagy egyéb testület által alkalmazott), az ENSZ tengerjogával összhangban lévő 
eljárás is. A FAO által elindított folyamat a 2011 májusára ütemezett, soron következő 
technikai konzultációval folytatódik.

A hajók jegyzékére vonatkozó elképzelés elfogadhatóbbnak tűnik, mint a lobogó szerinti 
állam felelősségének kodifikálása. 2007-ben a Halászati Bizottság megállapodott abban, hogy 
megkezdi a globális halászhajó-nyilvántartásról szóló tárgyalásokat a hajók, a hűtőhajók és 
az ellátóhajók jegyzékének létrehozása érdekében, amely jegyzék a hajók fizikai jellemzőire, 
tulajdonosaira, engedélyeire stb. vonatkozó adatokat tartalmazna, és mindegyik hajóhoz 
tartozna egy egyedi azonosító szám, amely a név, a lobogó, a tulajdonos stb. tekintetében 
történő változásokat követően sem módosulna. Ez az elgondolás hasonló az uniós halászhajó-
nyilvántartáshoz. 2010-ben a FAO szakértői csoportja azt javasolta, hogy a nyilvántartást 
kezdetben a bruttó 100 tonnánál nagyobb űrtartalmú vagy 24 méternél hosszabb hajókra 
alkalmazzák, majd azt 8 éven belül terjesszék ki a bruttó 10 tonnánál nagyobb űrtartalmú 
vagy 12 méternél hosszabb hajókra is, függetlenül a halászat helyétől. A Halászati Bizottság 
2011-ben úgy határozott, hogy egy jogilag kötelező erejű eszköz létrehozása helyett 
önkéntessé teszi a nyilvántartást. A finanszírozásra a lehető legnagyobb mértékben a FAO 
rendes költségvetését kell felhasználni, ami korlátozhatja a nyilvántartás végrehajtásának 
gyorsaságát vagy hatókörét.

Alapvető fontosságú a hajók ellenőrzése és átvizsgálása a kikötőbe való beérkezéskor, és a 
cselekvési terv egyik fő vívmánya, hogy tárgyalások folytak a kikötő szerinti államok 
intézkedéseiről szóló kötelező erejű megállapodásról. A megállapodás jelenleg a ratifikációs 
szakaszban tart, hogy ezt követően hatályba léphessen. 2011. március 17-e óta 23 állam írta 
alá a megállapodást, azonban mindössze kettő ratifikálta. E megállapodásnak az Unióban is 
javítania kellene a kikötői ellenőrzések rendszerét, mivel a problémák jól ismertek. A nem 
megfelelő ellenőrzési gyakorlatok tekintetében a leggyakrabban emlegetett kikötő Las Palmas 
de Gran Canaria, de Unió-szerte számos más kikötő esetében is megállapították, hogy ott sor 
kerülhet IUU-halak kirakodására. Valamennyi tagállamnak javítania kell a teljesítményét. 
Mivel e kérdés egy önálló jelentés (a Fraga-jelentés) tárgyát képezi, ezzel a továbbiakban nem 
foglalkozunk. 

A jelenlegi uniós kezdeményezések

A Bizottság több ízben kijelentette, hogy a fejlődő országoknak gyakran pénzügyi, technikai 
vagy egyéb támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy eleget tegyenek a parti 
államként rájuk háruló kötelezettségeknek, különösen a felügyeleti tevékenységek 
tekintetében. A halászati megállapodásokra vonatkozó korábbi program alapján az Unió 
általában a legjobb esetben is csak mérsékelt sikerrel igyekezett meggyőzni a harmadik 
országokat arról, hogy a pénzügyi hozzájárulások egy részét a halászhajók felügyeletére 
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fordítsák. Az újabb halászati partnerségi megállapodások alapján egyes országok felvették a 
felügyeletet többéves ágazati programjaikba.

Mindezek nemzeti erőfeszítések maradnak, az IUU-flották mobilitása azonban regionális 
programok kialakítására sarkall. Az Unió által finanszírozott első regionális felügyeleti terv az 
Indiai-óceán délnyugati térségét érintő kísérleti projekt volt, amely a Comore-szigeteket, 
Madagaszkárt, a Seychelle-szigeteket és Mauritiust felölelő kizárólagos gazdasági övezetre 
vonatkozott, és amelyet 2004–2008 között az Európai Fejlesztési Alap finanszírozott 
(3,5 millió euró összegű uniós pénzeszköz). Ezt egy újabb, az Európai Fejlesztési Alap 
finanszírozásával megvalósuló, a 2010–2014 közötti időszakra vonatkozó program követte, 
amelynek hatókörét Kenyára és Tanzániára is kiterjesztették. Az ugyanebben a régióban 
megvalósuló másik, eredetileg 2007-től kezdve három évre tervezett, de később 2011 végéig 
meghosszabbított programot a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság irányítja, a kiadások 
teljes összege eléri a10 millió eurót. E program a Comore-szigeteket, Réuniont, 
Madagaszkárt, a Seychelle-szigeteket és Mauritiust magában foglaló kizárólagos gazdasági 
övezetre vonatkozik. A finanszírozott tevékenységek közé tartozik az adat- és 
információcsere, a képzés, valamint a tengeri és légi járőrszolgálat. 2011 októberében kell 
elkészülnie egy értékelő jelentésnek.

A nyugat-afrikai Szubregionális Halászati Bizottság (Mauritániától délre Sierra Leonéig, 
beleértve a Zöld-foki-szigeteket is) működési területén az Európai Fejlesztési Alap 
finanszíroz egy másik projektet (5 millió euró összegű uniós pénzeszköz) a felügyeleti 
műveleteket koordináló egység intézményi és egyéb kapacitásainak megerősítése érdekében.
Az intézményi problémákból fakadó jelentős késedelmet követően a projekt csak 2011 
januárjában indult el.

A Csendes-óceán déli térségében 2010-től 2014 végéig egy további, az Európai Fejlesztési 
Alap támogatásából (4 millió euró összegű uniós pénzeszköz) részesülő projekt megvalósítása 
van folyamatban, amelynek célja, hogy a regionális integráció ösztönzése és a közös 
felügyeleti tevékenységek előmozdítása révén segítse az IUU-halászat elleni küzdelmet.

Az IUU-halászat büntetőjogi vonatkozásai

Az egyes halászati tevékenységeket – általában azokat, amelyek esetén a fogások jelentős 
értéket képviselnek – részben szervezett bűnözői csoportok végzik. A földközi-tengeri 
kékúszójú tonhal halászata és az eresztőhálós halászat, a fülcsigafélék észak-afrikai halászata, 
valamint a chilei tengeri sügér halászata is ebbe a kategóriába tartozik. Az ilyen halászatot 
folytatók közül nem mindenki tagja valamely bűnszervezetnek, de az említett bűnözői 
csoportok tudomásunk szerint részt vesznek az IUU-halászatban, amellyel akár környezeti 
bűncselekményeket is elkövethetnek. 

Egyre nyilvánvalóbbá válik azonban, hogy a bűnözői csoportok a tényleges halászati 
műveleteket megelőző és az ezeket követő tevékenységekben is részt vesznek, és a 
kereskedelem egyéb, rendszerint a szervezett bűnözéshez – kábítószer-kereskedelem, 
pénzmosás, korrupció stb. – kapcsolódó formái esetében kialakított technikákat megfelelően 
alkalmazzák az IUU-halászat ágazatában is. Az anyagok és az utánpótlás szállításának 
módszerei, a pénzmosás, az adócsalás, a csempészet, az illegális termékek forgalmazása, az 
emberkereskedelem – mindezek ma már a különböző halászati tevékenységekben is 
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megfigyelhetőek. 

Emberek viszonylag laza szövetsége is alkothat ilyen csoportot, amelyet nem tekintenek 
szokásos értelemben vett „szervezett bűnözés”-nek. Mindazonáltal kellő mértékben 
szervezettek ahhoz, hogy fiktív vállalkozásokat hozzanak létre az IUU-halászatot folytató 
hajók haszonra szert tevő tulajdonosai kilétének eltitkolása érdekében, az érdekeknek 
megfelelően egyik lobogót a másikra cserélve, nyereségüket adóparadicsomokban mosva 
tisztára stb. Kiterjedt nemzetközi együttműködésre van szükség az ilyen alaposan kidolgozott 
eljárások leküzdéséhez.

Míg számos IUU-cselekményt egyedül tevékenykedő halászok vagy hajók követnek el, 
nyilvánvalóan számos olyan eset van, amikor a halászok vagy a hajók vagy együttműködnek, 
sőt szövetkeznek, vagy kihasználják a bűnözői csoportok által nyújtott támogatást 
(finanszírozás, tengeri készletfeltöltés vagy üzemanyag-feltöltés, migráns halászok toborzása, 
a kirakodás vagy a behozatal ellenőrzésének kikerülése, a valódi tulajdonosok elrejtése 
érdekében fiktív társaságok használata stb.).

Mivel e tevékenységek számos esetben határokon átnyúló jellegűek, rájuk az Egyesült 
Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmény (UNTOC) 
vonatkozik. Az egyezmény értelmében egy „szervezett bűnözői csoportot” legkevesebb 
három személy alkot, akik súlyos bűncselekmények elkövetése céljából együttműködnek. Ez 
a meghatározás igen tág. Az UNTOC az ENSZ egyik legszélesebb körben ratifikált 
jogszabálya, amely a bűnüldöző hatóságok igen sok tisztviselőjének – így az 
adóparadicsomok, a pénzmosás, a vámcsalás, az emberkereskedelem és más 
bűncselekmények terén szakértelemmel rendelkező személyek – számára lehetővé teszi az 
állami határokon átnyúló fellépést és együttműködést.

Az IUU-halászatot a kormányok elsődlegesen állománymegőrzési és gazdálkodási 
problémaként próbálták kezelni, figyelmen kívül hagyva az említett egyéb szempontokat. A 
központi bűnüldöző és büntető igazságszolgáltatási folyamatok bevonása érdekében sokkal 
nagyobb erőfeszítéseket kell kifejteni minden olyan esetben, amikor ez lehetséges. Többek 
között az Interpol lehetne egy olyan szervezet, amelyre e téren támaszkodni lehetne. Szükség 
van továbbá az igazságügyi szempontból kényes információk átadására szolgáló rendszerre.

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) várhatóan ez év áprilisában tesz közzé 
egy jelentést a halászati ágazatban a határokon átnyúló szervezett bűnözés előfordulásáról, 
valamint a halászati ágazat bűncselekményekkel szembeni kiszolgáltatottságáról. A jelentés 
számos példát tartalmaz majd az Unióból és máshonnan is, és reményeink szerint útmutatást 
fog nyújtani az ilyen bűncselekmények megelőzése és leküzdése érdekében kifejtendő további 
erőfeszítések tekintetében. 

Egyéb kezdeményezések és elképzelések

Valamennyi fenti kezdeményezés, továbbá az 1. számú munkadokumentumban ismertetett 
regionális halászati gazdálkodási szervezetek működése is folyamatban van valamilyen 
módon, bár közülük némely még alig indult el. Fontolóra kellene venni azokat az egyéb, 
nemzetközi együttműködést igénylő fellépésekre vonatkozó elképzeléseket is, amelyeket az 
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Unió előmozdíthatna.

 Számos regionális halászati gazdálkodási szervezet – bár nem mindegyik –
értékelésére sor került, de nincs olyan követelmény, amelynek értelmében az értékelés 
eredményeként született ajánlások alapján bármilyen intézkedést kell tenni. Ki kell 
alakítani egy mechanizmust annak érdekében, hogy rendszeres időközönként kötelező 
legyen értékeléseket végezni, valamint a regionális halászati gazdálkodási szervezetek 
kötelesek legyenek végrehajtani az értékelés eredményeként született ajánlásokat.
Az Unió globális vezető szerepet vállalt az IUU-rendelet elfogadásával, ugyanakkor 
elegendő forrásokat kell elkülönítenie annak biztosítása érdekében, hogy betartsák a 
rendeletet és az ne maradjon pusztán papírra vetett szöveg. Sürgősen tanácskozásokat 
kell folytatnia a jelentős piaccal rendelkező egyéb államokkal (Egyesült Államok, 
Japán, Kína) annak biztosítása érdekében, hogy az uniós jogszabályok ne pusztán más 
piacok felé tereljék az IUU-halászatot. 
Végül tárgyalást kell folytatni az IUU-hallal való kereskedelmet tiltó globális 
mechanizmusról, lehetőleg a WTO égisze alatt.
A hal származásának azonosítása és a támogatások visszakövetelésével kapcsolatos 
eljárások megkönnyítése szempontjából felbecsülhetetlen értékkel bírna továbbá a 
halállományokra – kezdve az IUU-hallal való kereskedelem által leginkább érintett 
halfajokra – vonatkozó DNS-adatokat tartalmazó globális adatbázis.


