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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az illegális halászattal szembeni globális szintű küzdelemről – az EU szerepe
(2010/2210(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi egyezményére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete környezetről és fejlesztésről szóló, 1992. 
júniusi konferenciáján elfogadott biodiverzitási egyezményre és a környezetről és a 
fejlődésről szóló riói nyilatkozatra,

– tekintettel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a nemzetközi 
védelmi és gazdálkodási intézkedések nyílt tengeri halászhajók általi betartásának 
előmozdításáról szóló, a FAO 1993. novemberi konferenciáján elfogadott megállapodásra 
(„betartási megállapodás”),

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a
hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásáról szóló, 1995. évi megállapodásra („az ENSZ halállomány-megállapodása” 
– az ENSZ 1995. augusztusi halállomány-megállapodás),

– tekintettel a felelősségteljes halászatra vonatkozó, az 1995. októberi FAO-konferencia 
által elfogadott FAO magatartási kódexre,

– tekintettel a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak 
a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, 1998. júniusában elfogadott egyezményre („Aarhusi Egyezmény”),

– tekintettel a FAO jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására irányuló nemzetközi cselekvési tervére (IPOA-
IUU), amelyet a FAO Tanácsa 2011 júniusában hagyott jóvá,

– tekintettel a Bizottságnak „A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat 
felszámolására irányuló közösségi cselekvési terv” című, 2002. májusi közleményére 
(COM(2002)0180),

– tekintettel a fenntartható fejlődésről szóló, 2002. augusztus 26. és szeptember 4. között 
Johannesburgban tartott világ-csúcstalálkozón tett nyilatkozatra,

– tekintettel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni európai uniós 
cselekvési terv végrehajtásáról szóló, 2007. február 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 

                                               
1 HL C 287. E, 2007.11.29, 502. o.
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2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendeletre (az „IUU-rendelet”)1, a közösségi 
halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek 
engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről 
szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendeletre („halászati engedélyekről 
szóló rendelet”)2 és a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi 
ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi 
rendeletre („ellenőrzési rendelet”)3,

– tekintettel a kikötő szerinti államoknak a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló intézkedéseiről 
szóló, a FAO keretében megkötött és a FAO-konferencia 36., 2009 novemberében, 
Rómában tartott ülésszakán jóváhagyott megállapodásra,

– tekintettel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) „A nemzetközi 
szervezett bűnözési a halászati ágazatban” című 2011-es jelentésére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődésről szóló, közelgő konferenciájára 
(UNCSD), amelyre 2012 júniusában, Brazíliában fog sor kerülni,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 
(A7-0000/2011),

A. mivel a Föld felületének 71%-át óceánok borítják, melyek a szárazföldnél tizenhatszor 
több széndioxidot tárolnak, valamint alapvető fontosságú szerepet töltenek be a bolygó 
egészének éghajlati és életmentő rendszereiben, valamint a világ népességének jelentős 
része számára biztosítják az élelmiszert, megélhetést, energiát és szállítási útvonalakat,

B. mivel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat a jelentések szerint 
évi 11–26 millió tonnát tesz ki, ami a globális fogás legalább 15%-ának felel meg, 
ellehetetlenítve a világ tengeri erőforrásai kiaknázásának fenntartható irányítását,

C. mivel a biodiverzitási egyezmény 2010 októberében, Nagoyában tartott 10. konferenciáján 
jóváhagyott megállapodás létrehozta azt a nemzetközi kötelezettséget, hogy 2020-ra a 
biológiai sokféleség csökkenését legalább felére kell mérsékelni,

D. mivel a világ óceánjai a földi élet 90%-ának élőhelyét alkotják,

E. mivel a világ óceánjainak kétharmada nemzeti joghatóságon kívül fekszik, a nemzetközi 
vizek (nyílt tenger) vonatkozásában nincsenek átfogó politikák, és a jelenlegi szórványos 
jogszabályok főként a tengerek szabadságának 17. századbeli elvein nyugszanak, 
figyelmen kívül hagyva számos, a földre és a légkörre már régóta alkalmazott környezeti 
elvet,

                                               
1 HL L 286., 2008.10.29., 1. o.
2 HL L 286., 2008.10.29., 33. o.
3 HL L 343., 2009.12.22., 1. o.
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1. meggyőződése, hogy az IUU-halászat a világ óceánjai biológiai sokféleségére leselkedő 
legsúlyosabb fenyegetések egyike;

2. álláspontja szerint az új uniós ellenőrzési intézkedési csomag – amely az IUU-rendeletből, 
az ellenőrzési rendeletből és a halászati engedélyekről szóló rendeletből áll1 – az óceánok 
e kizsákmányolása elleni küzdelemben átfogó eszközkészletet alkot, mivel meghatározza 
a lobogó szerinti államok, a parti államok, a kikötő vagy piac szerint illetékes államok 
felelősségét, az uniós és harmadik országok tekintetében egyaránt;

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság és a tagállami ellenőrző hatóságok megfelelő 
(emberi, pénzügyi és technológiai) erőforrásokat kapjanak e rendeletek teljes körű 
végrehajtására, és nem szabad szégyenlősnek lenniük az uniós érdekek meghatározása és 
védelmezése során, hiszen az EU hitelessége a tét;

4. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen közzé éves értékeléseket a közös halászati politika 
szabályainak végrehajtásában elért tagállami teljesítményekről;

5. megítélése szerint a halállományok, halászflották és a flották mögött meghúzódó tőke 
jelentős mozgására és a hal piacának globális jellegére tekintettel az IUU-halászat elleni 
küzdelem csak nemzetközi együttműködéssel lehet eredményes;

6. hangsúlyozza, hogy az óceánokra vonatkozó megfigyelő és jogérvényesítő tevékenység 
múltbeli korlátait a technikai fejlődése jórészt megoldotta, és az IUU-halászat elleni 
küzdelem kulcsa jelenleg a fellépésre való kormányzati hajlandóság;

7. megítélése szerint elengedhetetlen az átláthatóságnak a halászati ágazat és tevékenységei 
minden vonatkozását érintő erősítése, beleértve a hajók valós tényleges tulajdonosi 
viszonyainak meghatározására szolgáló nemzetközi kritériumokról való megállapodást;

8. szorgalmazza, hogy a Bizottság és a tagállamok terjesszék ki pénzügyi és technikai 
támogatási programjaikat a fejlődő országok vizeinek megfigyelési programjaira, a 
kétoldalú programok helyett a regionális programoknak biztosítva elsőbbséget;

9. felkéri a Bizottságot, hogy az országok által a jelenleg felülvizsgálat alatt álló általános 
preferenciális rendszerre (GSP+) való jogosultság feltételeként végrehajtandó eszközök 
listájára vegye fel a FAO kikötő szerinti államok intézkedéseiről szóló egyezményét, az 
ENSZ halállomány-megállapodását és a FAO betartatási megállapodását;

10. megítélése szerint az EU-nak a következő célkitűzéseket kellene követnie minden olyan 
regionális halászati irányítószervezetben, amelynek tagja:

• a regionális halászati irányítószervezethez tartozó valamennyi halászatban halászatra 
jogosultak tekintetében halászhajó-lajstrom létrehozása, a segédhajókra kiterjedően, 
illetve azon hajók listájának rendszeres frissítése, széles körben történő nyilvánosságra 
hozatala és a regionális halászati irányítószervezetek közötti összehangolás, 
amelyekről megállapították, hogy IUU-halászatot folytatnak (fekete lista) ;

                                               
1 Az 1005/2008/EK, az 1006/2008/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet
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• a regionális halászati irányítószervezetek végrehajtási bizottságainak megerősítése, 
hogy megvizsgálhassák a részes felek teljesítményét és adott esetben hathatós 
szankciókat vethessenek ki;

• az egyes regionális halászati irányítószervezeteken belül a részes felek által a lobogó 
szerinti állam, a parti állam, a kikötő vagy piac szerint illetékes állam minőségében 
meghozandó, sajátos intézkedések listájának bővítése;

• megfelelő tengeri ellenőrzési és megfigyelési programok létrehozása;

• a tengeren történő átrakodás tilalma;

• fogási dokumentációs rendszerek kialakítása, minden regionális halászati 
irányítószervezetben a legjelentősebb fajokkal kezdve;

• az egyes regionális halászati irányítószervezetek teljesítményének kötelező és 
rendszeres értékelése olyan követelménnyel, hogy az ajánlások nyomán intézkedni 
kell;

11. felhív a regionális halászati irányítószervezetek hálózatának sürgős, valamennyi nyílt 
tengeri halászatra és területre történő kibővítésére, akár új regionális halászati 
irányítószervezetek létrehozásával, akár a már meglévők megbízatásának kiterjesztésével; 
meggyőződése, hogy az IUU-halászat globális jellege miatt szükségszerű a regionális 
halászati irányítószervezetek közötti, főként az információcsere, a hajókkal és részes 
felekkel szembeni szankciók és más kérdések tekintetében jelentősen fokozott 
együttműködés;

12. teljes mértékben támogatja a FAO jelenlegi, globális halászhajólajstrom létrehozására 
vonatkozó kezdeményezését, amit kötelezővé kell tenni és amelybe 10 Bt feletti hajókat a 
lehető legkorábban fel kell venni;

13. szorgalmazza a jelenleg a FAO-nál folyamatban lévő, a lobogó szerinti állam 
teljesítményének értékelésére szolgáló rendszer gyors kifejlesztését, a nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítésének mellőzésére hajlamos államokra történő nyomásgyakorlás 
eszközeként; sürgeti, hogy hathatós rendszert kell találni azon államok szankcionálására, 
amelyek nem biztosítják, hogy a lobogójuk alatt hajózó nagy hajók betartsák az összes 
vonatkozó jogszabályt;

14. meggyőződése, hogy az ENSZ égisze alatt új szervezetet kell létrehozni a lobogó szerinti 
államok, illetve a regionális halászati irányítószervezetek független értékelésének 
elvégzésére is;

15. hangsúlyozza, hogy a piac szerint illetékes állam koncepcióját a piacok IUU-halászatból 
származó halak előtti lezárása eszközeként ki kell teljesíteni; meggyőződése, hogy az EU-
nak sürgősen tárgyalásokat kell folytatnia más jelentős forgalmazó államokkal – beleértve 
például az USA-t, Japánt és Kínát –, hogy esetlegesen a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) keretében miként alakítsanak ki egy olyan nemzetközi jogi eszközt, amely 
megállíthatná az IUU-halászatot;
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16. szorgalmazza, hogy a Bizottság álljon ki a globális fogási tanúsítási rendszer kialakítása 
mellett;

17. üdvözli a nemzetközi szervezett bűnözés halászati ágazatban betöltött szerepéről szóló, az 
ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) által készített jelentést, és annak 
kifejtését, hogy a szervezett bűnözői csoportok miként terjesztik ki befolyásukat a 
halászati ágazatra, ideértve az azt megelőző (hajóval és legénységgel való ellátással, 
tüzelőanyag-ellátás stb.) és követő fázisokat (forgalmazás, szállítás);

18. riasztónak tartja az IUU-halászatban résztvevők által e bűncselekmények –
embercsempészet, pénzmosás, korrupció, csempészet, adóelkerülés és vámcsalás –
igénybevételét;

19. teljesen egyetért az UNODC-jelentés ajánlásaival, beleértve a nemzetközi 
együttműködésnek a tengeren végrehajtott bűncselekmények miatt nyomozásban történő 
kiterjesztését, a halászhajó tulajdonosi viszonyai és tevékenysége átláthatóságának 
javítását, és a nyomon követhető tényleges tulajdonossal nem rendelkező társaságoknak 
történő halászhajó-értékesítés szankcionálását;

20. megállapítja, hogy az ENSZ a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezménye egyike a 
legszélesebb körben ratifikált egyezményeknek, amely kötelezi a részes feleket az 
egymással való együttműködésre a nemzeti szervezett bűnözési esetekben a nyomozás, 
vádemelés és bírósági eljárások során, ezzel fontos szinergiákat keltve az IUU-halászat 
elleni küzdelemben;

21. meggyőződése, hogy az IUU-halászatot az Interpol egyik kiemelt területévé kellene tenni, 
a szervezetnek erőforrások és nyomozati hatáskörök biztosításával az IUU-halászat 
nemzetközi bűnügyi vonatkozásainak figyelemmel kísérése és az elleni küzdelem céljára;

22. kitart amellett, hogy az EU-nak javasolnia kell, hogy az óceánok nemzetközi irányításának 
kérdését kiemelt témává kell tenni a fenntartható fejlődésről 2012-ben – az ENSZ 
tengerjogi egyezményének 30. évfordulóján – Brazíliában megrendezésre kerülő világ-
csúcstalálkozón;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A FAO 2001-ben fogadta el a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászattal 
kapcsolatos cselekvési tervet, amely azóta a nemzetközi közösség által kinyilvánított prioritás.

Az IUU-halászat aláássa valamennyi halászatban a halállományok megőrzésére és az azokkal 
való gazdálkodásra tett erőfeszítéseket. Az IUU-halászattal szembesülve a nemzeti és 
regionális halászati irányítószervezetek gazdálkodási céljai meghiúsulhatnak. Ez a helyzet 
rövid és hosszú távú társadalmi és gazdasági lehetőségeket egyaránt kiolt és kedvezőtlen 
hatással jár az élelmiszer-biztonságra és a környezetvédelemre. Az IUU-halászat 
következtében a halászat összeomolhat vagy súlyosan érintheti a már kimerült halállományok 
visszatelepítését célzó erőfeszítéseket. Az IUU-halászattal foglalkozó, meglévő nemzetközi 
eszközök az azok ratifikálására vagy az azokhoz való csatlakozásra, illetve végrehajtásukra 
vonatkozó politikai akarat, prioritás és erőforrások hiányában nem voltak eredményesek (A 
FAO 2001. évi cselekvési tervének első bekezdése)

Néhány halászat vagy egyes országok némi előrelépést értek el. Mindazonáltal a nyilatkozat 
sok helyen ugyanannyira igaz ma, mint megírásakor, ami azt jelzi, hogy rengeteg a tennivaló.

Az IUU-halászat mértékét megbecsülni – jellegéből adódóan – lehetetlen, de köztudottan igen 
jelentős. Egy közelmúltbeli tanulmány 1 szerint éves szinten 11–26 millió tonnát tesz ki. Még 
e tartomány alsó értéke is a tengeri fogások 15%-ának felel meg.

Az Európai Uniót (EU) különleges felelősség terheli az IUU-halászat elleni küzdelmet 
illetően, mivel a hal tekintetében a világ legnagyobb piaca és az egyik legnagyobb 
halászhatalom.

A közelmúltbeli IUU-rendelet és az ellenőrzési rendelet (az 1005/2008/EK és az 
1224/2009/EK rendelet) az EU-t erőteljes és alapvető eszközökkel ruházza fel az IUU-
halászat elleni küzdelemhez azáltal, hogy meghatározza mind a tagállamok, mind pedig a 
harmadik országok lobogó szerinti, kikötő szerinti, parti vagy forgalomba hozatal szerinti 
államként fennálló kötelezettségeit és lehetőségeit. Egyértelmű azonban, hogy elszigetelten 
nem tudják felszámolni az IUU-halászatot. Mivel a világ óceánjainak legjelentősebb része –
közelítőleg kétharmada – a nemzeti joghatóságon kívül esik, egyértelmű, hogy a nemzeti 
erőfeszítések és a regionális együttműködés nem elegendőek. Ezt a csatát csak a globális 
közösség együttműködő fellépésével lehet megnyerni.

A két munkadokumentum felvázolta a nemzetközi közösség által az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) és a regionális halászati irányítószervezetek keretében tett egyes 
kezdeményezések háttérinformációit. A jelentés külön javaslatokat tesz arra vonatkozóan, 
hogy az EU-nak a megfelelő fórumokon mit kell előmozdítania és javasolnia.

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.



PR\866180HU.doc 9/12 PE464.787v01-00

HU

Az átláthatóság mindent átható kérdése

Az IUU-halászatot elősegíti az információkhoz való hozzáférés hiánya, a „titkosság” és a 
„magánélet védelme” álcái mögé rejtőzködés. Az IUU-halászattal foglalkozó számos 
elemzésben visszaköszönő téma a hajók nevét és a tényleges tulajdonosuk 
személyazonosságát illető átláthatóság hiánya. Ez nyilvánvalóan a lelkiismeretlen gazdasági 
szereplők azon érdekét szolgálja, hogy a lebukást elkerüljék. Ez a homályosság sok 
mindenben, kisebb vagy nagyobb mértékben megnyilvánul, kezdve attól, hogy a legénység 
tagjai a tengeri azonosítás meghiúsítása érdekében elfedik a hajó nevét, egészen a hajó 
tulajdonosának nevét fedő árnyékvállalatok hálójáig és a kötelezettségeik teljesítését 
elmulasztó, jogsértő lobogó szerinti államokig. Az átláthatóság javításához intézkedések 
széles köre szükséges.

Az EU mint jó példával élenjáró szereplő

Az EU új jogszabályaival papíron erőteljesen fegyverkezett az IUU-halászat elleni 
küzdelemre. Ha az EU más államokat is rá akar venni a cselekvésre, mindenekelőtt neki kell 
támadhatatlannak lennie. Az IUU-halászatot folytató hajók listáján nem csak nem uniós 
hajókat kell feltüntetnie, illetve nem nevezhet meg csak harmadik országokat nem 
együttműködő államként. Nem habozhat az uniós hajók listára való felvételekor vagy a közös 
halászati politika szabályait nem érvényesítő tagállamok szankcionálásakor, még akkor sem, 
ha politikai szempontból nehéz a kötelességszegő tagállamok megnevezése és 
megszégyenítése. A Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell kapniuk a rendeletek 
maradéktalan végrehajtásához szükséges erőforrásokat is.

A Bizottság 2003 és 2006 között eredménytáblákat tett közzé arról, hogy a tagállamok a KHP 
szabályait milyen teljesítménnyel alkalmazták. A kezdeményezést – az átláthatóság és az 
egyenlő versenyfeltételek érdekében – újra kell indítani.

Az EU különböző költségvetési tételekből számos, a fejlődő országokban zajló felügyeleti 
programot finanszíroz. Ezt bővíteni kell, és össze kell hangolni a hasonló tagállami 
projektekkel. A legtöbb nemzetközi eszköz – így a kikötő szerinti államok intézkedéseiről 
szóló egyezmény, az ENSZ halállomány-megállapodása és a FAO betartatási megállapodása 
– tartalmaz rendelkezéseket a fejlődő országok finanszírozására és az EU ezeken keresztül is 
dolgozhat.

Az EU az átláthatóság egyoldalú fokozására megtehetné azt az egyszerű, de fontos lépést, 
hogy nyilvánosságra hozza az uniós halászhajók tulajdonosainak nevét és az engedélyeiket.

Nemzetközi szervezeteken belüli kezdeményezések

A meglévő regionális halászati irányítószervezeteknél igen változatosan alakul az IUU-
halászattal kapcsolatos felfogás és az az ellen folytatott küzdelemben igénybe vett jogi 
eszközök. Számos olyan kérdéskör van, amelyek – ha az EU azokat szorgalmazná –
közvetlenül és közvetetten is csökkenthetnék az IUU-halászatot:

 további meglévő regionális halászati irányítószervezetek létrehozása vagy a meglévők 
megbízatásának kiterjesztése a jelenleg nem szabályozott területekre és fajokra;
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 a halászatra jogosult halászhajók tekintetében a halászhajó-lajstrom – többek között a 
segédhajókra kiterjedően –, illetve azon hajók listájának rendszeres frissítése, széles 
körben történő nyilvánosságra hozatala és a regionális halászati irányítószervezetek 
közötti összehangolása, amelyekről megállapították, hogy IUU-halászatot folytatnak 
(feketelista);

 a végrehajtási bizottságok megerősítése azzal a céllal, hogy megvizsgálhassák a részes 
felek teljesítményét és adott esetben hathatós szankciókat vethessenek ki;

 az egyes regionális halászati irányítószervezeteken belül a lobogó szerinti államok, a 
parti államok, a kikötő vagy piac szerint illetékes államok tekintetében kibővített 
intézkedések;

 tengeri ellenőrzési és megfigyelési programok;
 a tengeren történő átrakodás tilalma;
 fogási dokumentációs rendszerek, minden regionális halászati irányítószervezetben a 

legjelentősebb fajokkal kezdve;
 az egyes regionális halászati irányítószervezetek teljesítményének kötelező és 

rendszeres, független szervezet (pl. az ENSZ) általi értékelése olyan követelménnyel, 
hogy az ajánlások nyomán intézkedni kell;

Végezetül e felvetések többségét – halászatok globális jellegére figyelemmel – több regionális 
halászati irányítószervezetre kiterjedően kell végrehajtani (vagy legalábbis koordinálni). A 
regionális halászati irányítószervezeteken belüli munka mellett az EU egyidejűleg 
támogathatná a jelenlegi globális kezdeményezéseket (pl. a FAO kezdeményezéseit), továbbá 
újabbakra is javaslatot tehet:

 a globális halászhajólajstrom létrehozására vonatkozó kezdeményezés támogatása, 
pénzügyileg és politikai értelemben is, amely lajstromot kötelezővé kell tenni és 
amelybe 10 Bt vagy 12 méter feletti hajókat a lehető legkorábban fel kell venni;

 a lobogó szerinti állam teljesítményértékelési rendszere gyors kifejlesztésének 
szorgalmazása;

 a nemzetközi halászati eszközök (a betartatási megállapodás, a kikötő szerinti államok 
intézkedéseiről szóló egyezmény, az ENSZ halállomány-megállapodása) államok általi 
ratifikálásának vagy az azokhoz való csatlakozásuknak a szorgalmazása, például e 
feltételeknek az országok által a (jelenleg felülvizsgálat alatt álló) általános 
preferenciális rendszerre (GSP+)1 való jogosultság feltételeként végrehajtandó 
instrumentumok listájára felvételével;

 a halállományok genetikai állománya globális adatbázisa azon fajok és állományok 
meghatározásának lehetővé tételére, amelyekből a haltermékek származnak;

A piac szerint illetékes államok együttműködése

Az uniós IUU-rendelet rendkívül jó kezdeményezés, de ahhoz, hogy az a lehető 
legeredményesebb lehessen, azt más vezető halászati piacoknak és végső soron az egész 
nemzetközi közösségnek támogatnia kell. Ha csak az EU utasítja el az IUU-halászatból 
származó halat, nyilvánvalóan lehet más piacokat találni. Kiemelkedően fontos, hogy többek 
között az USA, Japán és Kína is lépjen fel az IUU-halászatból származó hal importjának 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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felszámolása érdekében. 
A Bizottságnak erőteljes diplomáciai kezdeményezést kell tennie a főbb piacok tekintetében 
illetékes államokkal saját piacuk tekintetében, illetve a többoldalú vagy globális szinten 
esetlegesen megtehető intézkedések megvitatására.
A nyomon követhetőség javítására egy másik kapcsolódó lehetőség lenne a nemzetközi 
kereskedelembe kerülő hal tekintetében a fogási tanúsítványok használatának jelentős 
kiterjesztése. Két regionális halászati irányítószervezet már elfogadott ilyen rendszereket, és 
az EU-nak a tanúsítványokat az IUU-halászatból származó hal kereskedelme elleni küzdelem 
általános eszközeként kellene népszerűsítenie. A végső célnak egy globális fogási tanúsítási 
rendszer kialakításának kell lennie, anélkül, hogy eközben nem tarifális jellegű kereskedelmi 
akadályok jöjjenek létre. Nehéz elképzelni, hogy országok miként tudnának az IUU-
halászatból származó hallal folytatott kereskedelem mellett érvelni, de az IUU-rendeletre 
irányuló javaslat előterjesztésekor az EU-ban is hangos ellenkezést váltott ki.

Az IUU-halászat szervezett bűnözéssel kapcsolatos vonatkozásai

A fenti javaslatok többsége a helyes halászati irányítás hagyományos vonatkozása, 
amelyekről hosszú évek óta folyik a vita, és amelyeket legalábbis néhány helyen ilyen-olyan 
formában végrehajtottak. Viszonylag új elem a bűnözői csoportok IUU-halászatban való 
részvételének tudatosulása. Az ebben való érintettség lehet a hagyományos bűnbandák 
halászati műveletekben való részvétele, de gyakrabban fordul elő a halászat támogatására 
egyes bűnözői gyakorlatok – így embercsempészet, rabszolgamunka, adóelkerülés, 
pénzmosás, vámcsalás, korrupció, csempészet stb. – bevetése. 

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának egy új jelentése1 azt vizsgálja, hogy mennyire 
érzékeny a globális halászati ágazat az ilyen tevékenységekre, és igen komor képet fest a 
szervezett bűnözés elemeinek a halászati műveletekbe való beszivárgásáról, az EU-ban és 
világszerte is.

Ezek a bűncselekményi elemek lehetnek magas fokon szervezettek, kifinomult technikákat –
így vám- és adóparadicsomokat – használhatnak a tényleges tulajdonos 
személyazonosságának álcázására, valamint szó lehet az olyan ország lobogója alatt történő 
lajstromozásról, amelyek nem képesek vagy nem akarják a jogalkalmazási feladataikat 
gyakorolni. A bűnszervezet egyes helyzetekben lehet nagy és összetett, azonos ellátó és 
elosztó hálózatot, illetve forgalmazási csatornákat használó hajóflottákat használva, az 
illegális fogást gyakran legálisan fogott hallal leplezve. A halászhajókat időnként 
kábítószerek, fegyverek és akár terroristák csempészésére is felhasználják. A halászat és a 
bűnözői csoportok közötti kapcsolatok bővülnek és mélyülnek.

A jelentés számos olyan ajánlást tesz, melyek érdemesek az EU támogatására, és némelyikük 
átfedésben van korábbi felvetésekkel:

 a tengeren folyó szervezett bűnözői tevékenységek nyomozati kapacitásának javítása, 
beleértve az érintett számos jogalkalmazó szerv koordinációjának kiterjesztését 
(vámhatóság, pénzügyi bűncselekmények, kábítószercsempészet stb.);

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Elérhető a következő címen: 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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 az átláthatóság és a hal nyomon követhetőségének javítása a bűnözői tevékenységek 
felfedése és hasznuk csökkentése céljából;

 a használt halászhajók nyomon követhető tényleges tulajdonossal nem rendelkező és 
nem együttműködő államban lajstromozott társaságoknak történő értékesítésének 
figyelemmel kísérése vagy inkább megtiltása;

 a halászhajók tevékenységének és a kereskedők hajóival való kapcsolatának 
figyelemmel kísérése;

Röviden: az IUU-halászat halászati jogalkalmazás elszigetelten előforduló sikertelenségeként 
történő kezelése manapság igen sematikus nézőpont. Az országoknak jogi és irányítási 
erőforrásaikat az új helyzethez kell igazítaniuk és teljes mértékben ki kell aknázniuk a másféle 
bűnözői tevékenységekre már rendelkezésre álló eszközöket a bűnszervezetek részvételével 
zajló IUU-halászat elleni küzdelemre, beleértve azt is, amikor a halászatot megelőző vagy azt 
követő tevékenységekről van szó.

Az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének 159 részes fele van, amiből 
az következik, hogy ezeket – szervezett bűnözési elemek jelenlétekor – kötelezettség terheli 
az IUU-halászat elleni közdelemben való fellépésre és együttműködésre.

Következtetések

A halászat globális ágazat, mint ahogy nyilvánvalóan annak IUU-összetevője is az. Amint az 
a fentiekből egyértelmű, az IUU-halászat elleni küzdelem globális együttműködést igényel.

A világ óceánjai az emberiség közös örökségét alkotják, megőrzésük pedig az emberiség 
közös felelőssége.

A logikus következtetés az, hogy a halászatok irányítására egy globális óceánirányításra van 
szükség, különösen a nyílt tengeren. A jelenlegi felfogás egyértelmű kudarc.

Nemzetközi megállapodásokat kell letárgyalni annak biztosítására, hogy a halhoz való jog a 
tulajdonosra, műveletekre és fogásokra, a termék nyomon követhetőségére stb. vonatkozó 
átláthatóság minimumkritériumai teljesítésének feltételéhez kötődjön, és hogy a feladataikat 
nem teljesítő államok elveszítsék halászati jogukat.

Végső megjegyzésként: sok fenti ajánlás végrehajtása jelentős erőforrásokat kívánna meg.
Számos fejlődő ország nehézségekbe ütközne ezen erőforrások előteremtésekor, így 
eszközöket kell találni a támogatásnyújtáshoz. Manapság ez az általános helyzet. A 
támogatásnak azonban nem szabad feltétlennek lennie – a támogatásban részesülő országok 
kudarcának ugyanolyan következményekkel – például a kivitel megtiltásával – kell járnia, 
csakúgy mint más országok esetében.


