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RÖVID INDOKOLÁS 

A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat köztudottan jelentős környezeti, 

gazdasági és társadalmi probléma. Jelentős veszélyt jelent a tengeri ökoszisztémákra nézve, a 

felelősségteljes halászok számára méltánytalanul hátrányos, és felborítja a halászati termékek 

piacát. A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem a globális 

halászat fenntartható irányításának kulcsfontosságú eszközévé vált. 

A fejlődő országok különösen ki vannak téve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 

halászatnak. Mivel a fejlődő országoknak nincs elég kapacitásuk vizeik ellenőrzésére és 

felügyeletére, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot űző halászok 

többnyire ezeket az országokat veszik célba, ami még inkább destabilizálja halászati 

gazdálkodásukat. A gyenge kormányzás és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 

halászat gyakran jár együtt. Végül a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat 

megfosztja a fejlődő országokat a bevételektől és az élelemtől. 

A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemhez számos 

nemzetközi eszköz szolgál alapul. Valamennyi elismeri a part menti állam elsődleges 

felelősségét arra vonatkozóan, hogy biztosítania kell a vizein zajló halászati tevékenységeket 

szabályozó jogszabályok tiszteletben tartását, ami nem érinti a lobogó szerinti állam kellő 

gondosság szerinti kötelezettségét. 

A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem prioritásként 

szerepel a fejlesztési együttműködés menetrendjében az óceánok, tengerek és tengeri 

erőforrások fenntartható fejlesztés érdekében történő megőrzésére és fenntartható 

hasznosítására vonatkozó 14. sz. fenntartható fejlesztési célnak megfelelően. A 14. sz. 

fenntartható fejlesztési cél 4. célja felszólít a túlhalászás, a jogellenes, be nem jelentett és 

szabályozatlan halászat és a kártékony halászati gyakorlatok felszámolására. 

Az Európai Parlament emellett számos állásfoglalásban következetesen hangsúlyozta, hogy 

további fellépésre van szükség a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat 

valamennyi formája ellen. Ennek alapján az Európai Unió elfogadta az 1005/2008/EK 

rendeletet (a továbbiakban: IUU-rendelet), amelynek részét képezi a nem együttműködő 

országok kezelésére vonatkozó többlépcsős folyamat, többek között a párbeszéd is. 

Az előadó elégedett a Bizottságnak az IUU-rendelet keretében a nem együttműködő harmadik 

országra vonatkozó eljárás Comore-szigetekre történő alkalmazásáról szóló ismertetésével, és 

ezért támogatja az említett országgal kötött halászati partnerségi megállapodás felmondásáról 

szóló javaslatot. 

Ennek ellenére az előadó támogatja a Comore-szigetek hatóságaival folytatott politikai 

párbeszéd fenntartását, amely az ország halászatának jobb irányításához vezet. Az előadó 

továbbá támogatja az ország által az uniós pénzügyi eszközök keretében kapott támogatás 

átirányítását, hogy a kialakult helyzet miatti költségek ne a lakosságra háruljanak. 
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A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, tegyen 

ajánlást arra, hogy a Parlament hagyja jóvá az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió 

között létrejött halászati partnerségi megállapodás felmondásáról szóló tanácsi 

határozattervezetet. 
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
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