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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy televíziós riportműsor nyomán beszámol arról, hogy a kínai halászok 
a ghánai vizeken úgy halásznak tonhalat és nyelvhalat, hogy a fenntartható halászat 
követelményeit, a halak minimális súlyát és a fajok védelmét eközben nem veszik figyelembe. 
Ezeket a halakat ezután behozzák Európába, és legális módon fogott halként adják el. A 
petíció benyújtója szerint évente körülbelül 400 tonna ilyen módon halászott halról van szó. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy Ghána nem képes megfelelő módon ellenőrizni a vizeit. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy az EU-nak tennie kellene valamit az illegális halászat ellen. 
A petíció benyújtója szerint Európának is érdeke, hogy elősegítse a fenntartható halászatot és 
csak legálisan fogott halat importáljon. A petíció benyújtója vizsgálatot és intézkedéseket 
szorgalmaz az ügyben: kéri a ghánai kormánynál történő tájékozódást, illetve a kialakult 
helyzet ellenőrzését, valamint hogy a Kínával ápolt kétoldalú kapcsolatok során vegyék 
napirendre az ügyet, és sürgessék a jelenlegi halászati gyakorlat megváltoztatását, továbbá 
korlátozzák az ilyen módon fogott halak az Európai Unió területére való behozatalát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 12.  Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.
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A Bizottság egyik prioritásának tartja a jogellenes halászat elleni küzdelmet. E cél elérése 
érdekében 2010. január 1-jén hatályba lépett a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet1 (IUU-rendelet). 
Ezt az eszközt kell alkalmazni minden tengeri halászati termékre, amennyiben a kereskedelem 
vagy uniós állampolgárok általi halászat révén kapcsolat állapítható meg az Európai Unióval.

A Bizottság a petíció benyújtója által felvetett kérdésekre a következő észrevételeket teszi:

i. Az IUU-rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja olyan tevékenységként határozza 
meg a „jogellenes halászatot”, amelyet nemzeti vagy külföldi halászhajók folytatnak 
egy adott állam joghatósága alá tartozó tengeri vizeken, az adott állam engedélye 
nélkül vagy törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek megsértésével. Az 
IUU-rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja IUU-halászatot folytató 
halászhajóként többek között a lobogó szerinti állam által kiállított érvényes 
felhatalmazás vagy engedély nélkül halászó hajókat határozza meg.

ii. Az IUU-rendelet 12. cikke kimondja, hogy tilos az IUU-halászat útján szerzett 
halászati termékek kereskedelme az EU-val. E tilalom tényleges betartatásának 
biztosítása érdekében a halászati termékek csak úgy hozhatók be az EU-ba, ha azokat 
fogási tanúsítvány kíséri. A halászhajók lobogó szerinti államának illetékes hatóságai 
ezzel az eszközzel tanúsítják, hogy az érintett fogásokra az alkalmazandó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel, valamint a nemzetközi 
állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedésekkel összhangban került sor. 

A Bizottság tovább fogja vizsgálni az ügyet, hogy konkrét elemeket találjon, amelyek alapján 
uniós szinten vizsgálatokat indíthat és koordinálhat: 

a. Az 1010/2009/EK rendelettel létrehozott kölcsönös segítségnyújtási rendszer 
keretében a Bizottság utasíthatja a tagállamokat a kereskedelmi áramlások és az 
érintett hajók tevékenységeinek megvizsgálására. Ennek keretében a tagállamok 
kérhetik a lobogó szerinti államot, hogy adjon magyarázatot azokkal a feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek mellett hajói Ghána kizárólagos gazdasági övezetében 
tevékenykednek. 

b. A tagállamoknak ezután be kell számolniuk a Bizottságnak vizsgálataik eredményéről.
c. Végül, amennyiben egyes hajókat jogellenes halászatot folytató hajóként 

azonosítanak, ezek felkerülhetnek az EU IUU-hajójegyzékeire. Az EU IUU-
hajójegyzékeiben szereplő halászhajók nem jogosultak halászati termékekkel 
kereskedni az EU-val. 

Következtetések
Ha a petíció benyújtója olyan további részletes információkkal rendelkezik, amelyek az uniós 
jogszabályok megsértésére utalnak, a Bizottság biztosítani tudja a petíció jobb nyomon 
követését. 
Ahogyan ez már korábban más olyan országok esetében is történt, amelyeket külföldi hajók 
által folytatott vélhetően jogellenes halászati tevékenységek célpontjaként jelentettek be, a 
Bizottság mérlegelni fogja annak lehetőségét, hogy felkérje Ghánát azon megbízható 
                                               
1 HL L 286., 2008.10.29., 1. o.



CM\903636HU.doc 3/5 PE456.731v02-00

HU

információk átadására, amelyek felhasználhatók a vizsgálatok és a fenti további intézkedések 
céljára. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2012. május 30.

A Bizottság – kiegészítve első közleményét – szeretne beszámolni az IUU-rendelet tényleges 
végrehajtásával kapcsolatos legutóbbi fejleményekről. 

AZ IUU-rendelet célja, hogy elejét vegye a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászatból származó termékek forgalmazásának az EU-ban, s ezzel megszüntesse a 
jogellenes piaci szereplők nyereségének forrását. Ezt a lobogó szerinti, a part menti, a 
feldolgozó és a forgalmazó államok közötti együttműködés elmélyítésével – az EU-ba 
behozott valamennyi hal nyomon követhetőségének biztosításán keresztül – érhető el.  

A rendszer megköveteli, hogy az EU-ba érkező valamennyi halászati terméket a halat kifogó 
halászhajó lobogó szerinti államának illetékes hatósága által tanúsított fogási tanúsítvány 
kísérje. A lobogó szerinti állam illetékes hatóságai ezzel az eszközzel tanúsítják, hogy az 
érintett fogásokra az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel, 
valamint a nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedésekkel összhangban 
került sor. A fogási tanúsítvánnyal nem rendelkező termékektől pedig meg fogják tagadni az 
EU-ba való belépést.  Az uniós tagállamok illetékes hatóságai felelnek az uniós fogások 
kivitelének, illetve a halászati termékek behozatalának ellenőrzéséért.

Annak megelőzése érdekében, hogy a jogellenes tevékenységekből származó halászati 
termékek ne léphessenek be az EU-ba, a Bizottság és a tagállamok fokozták az IUU-
rendeletben megjelölt eszközök használatát, amilyen például a kölcsönös segítségnyújtási 
rendszer, a tagállamok közötti információcsere, kockázatelemzés és együttműködés, illetve a 
lobogó szerinti tagállamok által kiállított fogási tanúsítványok ellenőrzése.

Jelenleg 90 lobogó szerinti állam értesítette a hatóságait, és így az IUU-rendelet értelmében 
exportálhat az EU-ba halászati termékeket. További 15 állam kijelentette, hogy nincs szükség 
az értesítésre, minthogy nem kereskednek az EU-val vagy nem rendelkeznek tengerjáró 
hajókkal.

Az IUU-rendelet azon halászhajók – köztük uniós hajók – feketelistájának a lehetőségéről is 
rendelkezik, amelyeket jogellenes tevékenységük miatt a lobogó szerinti államban nem 
sújtanak szankciókkal.  

Az elmúlt két évben jelentős mennyiségű konkrét információ jutott el a Bizottsághoz főként 
civil társadalmi szervezetek jóvoltából a világ összes vizén folyó jogellenes halászati 
tevékenységekre vonatkozóan. Ennek következményeként a Bizottság számos vizsgálatot 
indított a harmadik országokból és az EU-ból egyaránt származó hajók lobogó szerinti és part 
menti államaival közösen. Eddig néhány esetben ez ahhoz vezetett, hogy a part menti és a 
lobogó szerinti államok felléptek a vizein halászó hajókkal szemben, például visszavonták az 
engedélyeiket vagy súlyos bírságokat szabtak ki rájuk.
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Emellett az IUU-rendelet azon országok jegyzékbe vételére is lehetőséget biztosít, amelyek 
nem vállalják fel a lobogó vagy kikötő szerinti, part menti vagy piac szerinti államként rájuk 
háruló felelősségüket, és elutasítják az együttműködést a jogellenes, nem bejelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelemben, ami azt jelenti, hogy az EU-val többé nem 
folytathatnak halászati kereskedelmet. 

Megjegyzendő, hogy a Bizottság egy sor harmadik országot felkeres, hogy megvizsgálja, 
folyik-e ott jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászati tevékenység. A 
Bizottság a halászat irányítását illetően igazgatási együttműködést folytat e harmadik 
országokkal. Emellett a Bizottság 2010 óta olyan technikai segítségnyújtási programot is 
biztosít a fejlődő országok számára, amely során külső tanácsadók támogatják ezen 
országokat az EU IUU-rendeletében rögzített elvek értelmezésében és a rendszereik 
értékelésében.

Politikai nézőpontból 2011-ben inkább az IUU-rendelet végrehajtásán volt a hangsúly, 
tekintettel különösen arra, hogy 2011. júliusában sor került az uniós halászati főigazgatók 
találkozójára – ahol arról tanácskoztak, hogy hogyan lehet hatékonyabban és 
eredményesebben küzdeni a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászat ellen –, 
illetve az Európai Parlament elfogadta a „Globális szintű küzdelem az illegális halászat ellen 
– az EU szerepe” című, az uniós IUU-rendelet maradéktalan végrehajtását szorgalmazó 
Lövin-jelentést.

Az EU-n kívül jelentős esemény volt 2011 szeptemberében egy, az Egyesült Államok és a 
Bizottság között a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemről 
szóló közös nyilatkozat aláírása.  A Bizottság szerint ez fontos jelzést küld a jogellenes piaci 
szereplők számára, hiszen minél jobb a nemzetközi együttműködés, annál nehezebb lesz 
számukra, hogy nyereségessé tegyék bűnözői tevékenységüket.   

Nemzetközi viszonylatban a Bizottság két- és többoldalú találkozókon keresztül továbbra is 
kapcsolatot ápol kereskedelmi partnereivel, valamint az EU szorgalmazza az RFMO 
(regionális halászati irányítószervezet) égisze alatt a jogellenes, be nem jelentett vagy 
szabályozatlan halászat elleni küzdelemre irányuló intézkedések, köztük a fogási 
dokumentációs rendszerek elfogadását.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

Ami a petícióban felmerülő ügyet illeti, az abban szereplő információk az IUU-rendelet 
hatálybalépését megelőzően történt tevékenységekre vonatkoztak. Tisztázást nyert, hogy az 
IUU-rendelet csak a 2010. január 1-ét követően elkövetett jogellenes tevékenységeket 
célozhatja meg. Ennélfogva a Bizottság nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy 2010. 
január 1-nél korábban, feltételezhetően elkövetett jogellenes halászati tevékenységeket 
vizsgáljon ki vagy lépjen fel azokkal szemben.      

Ettől függetlenül a Bizottság szoros kapcsolatban áll egy sor nyugat-afrikai ország 
hatóságával, illetve a térségben jelen lévő nem kormányzati szervekkel.  E kapcsolatok 
következtében, továbbá kellően alátámasztott bizonyítékok alapján a Bizottság szolgálatai 
részt vesznek a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászatban való részvétellel 
gyanúsítható lobogó szerinti államokkal közösen folyó eljárásokban. A feltételezhetően 
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jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászattal kapcsolatos eljárások jogi keretét 
az IUU-rendelet 25-30. cikkei rögzítik.  


