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I. MELLÉKLET
Az 1224/2009/EK rendelet a következő III. és IV. melléklettel egészül ki:
„III. MELLÉKLET
AZ UNIÓS HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNY JOGOSULTJAINAK VAGY AZ UNIÓS PARANCSNOKOKNAK SÚLYOS JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
KISZABANDÓ PONTOK
Szám
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Súlyos jogsértés

pontok

A halászati tevékenységekhez kapcsolódó adatok pontos rögzítésére és jelentésére
vonatkozó kötelezettségek nem teljesítése, beleértve a hajómegfigyelési rendszer
által továbbítandó adatokat és a közös halászati politika szabályai értelmében előírt
előzetes értesítéseket.
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Az (EU) 2017/2403 rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében előírt fogási
nyilatkozat vagy kirakodási nyilatkozat harmadik ország részére történő
rendelkezésre bocsátásának és a nyilatkozat elektronikus példányának lobogó
szerinti tagállam részére történő eljuttatásának elmulasztása.
A kirakodási nyilatkozat vagy az értékesítési bizonylat lobogó szerinti tagállam
felé történő továbbításának elmulasztása, amikor egy harmadik ország kikötőjében
történt a fogás kirakodása, illetve az átrakási nyilatkozat vagy az áthelyezési
nyilatkozat továbbításának elmulasztása, amikor a művelet végrehajtására uniós
vizeken kívül került sor.
A szabályoknak meg nem felelő halászeszköz használata.
A halászeszközök használatára vonatkozóan a közös halászati politika
szabályaiban rögzített kötelezettségek be nem tartása.
A motor vagy a motorteljesítményt folyamatosan figyelő eszközök annak
érdekében történő manipulálása, hogy a motor teljesítménye meghaladja a
motortanúsítványban szereplő legnagyobb folyamatos motorteljesítményt.
A halászhajó vagy halászeszközök jelöléseinek, illetve a halászhajó azonosításának
vagy lajstromozásának meghamisítása vagy elrejtése.
A közös halászati politika szabályai értelmében előírt dokumentumok, adatok vagy
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Súlyos jogsértés
információk meghamisítása, illetve hamis vagy érvénytelen dokumentumok,
adatok vagy információk felhasználása, beleértve az 1005/2008/EK tanácsi
rendeletben említett dokumentumokat, adatokat és információkat.
Kivizsgálással kapcsolatos bizonyítékok elrejtése, manipulálása vagy
megsemmisítése.
Több jogsértés elkövetése, amelyek együttesen a védelmi és gazdálkodási
intézkedések súlyos figyelmen kívül hagyását jelentik.
A méreten aluli fogások vagy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében
meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó bármely fajból ejtett
fogások fedélzetre vételének és fedélzeten tartásának akár visszaengedésen
keresztül, valamint átrakásának, áthelyezésének vagy kirakodásának a hatályos
jogszabályok megszegésével történő elmulasztása, kivéve, ha e fogások fedélzetre
vétele, fedélzeten tartása és kirakodása ellentétes lenne a többek között a regionális
halászati gazdálkodási szervezetekre vonatkozó kötelezettségekkel, vagy a közös
halászati politika szabályaiban meghatározott mentességek hatálya alá tartozna
azokban a halászatokban vagy halászati övezetekben, amelyekre e szabályok
alkalmazandók.
Halászati tevékenységek folytatása egy regionális halászati gazdálkodási szervezet
területén az adott szervezet védelmi és gazdálkodási intézkedéseivel nem
összeegyeztethető vagy azokat sértő módon.
Átrakási műveletek végzése a közös halászati politika szabályainak, illetve a
regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott alkalmazandó
védelmi és gazdálkodási intézkedések megsértésével.
Harmadik országok kikötőiben történő kirakodás az e rendelet 19a. cikkében
említett előzetes értesítés nélkül; vagy IUU-halászati tevékenységekből származó
halászati termékek kirakodása.
Tiltott halászeszközök használata.

pontok
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Halászati korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó területen, vagy halállományhelyreállítási területen, vagy tilalmi időszakban, illetve kvóta nélkül vagy a kvóta
elérését követően, vagy tiltott mélységben folytatott halászat.
A lobogó szerinti vagy a megfelelő parti állam által kiállított érvényes halászati
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Súlyos jogsértés
jogosítvány, felhatalmazás vagy engedély nélküli halászat.
Olyan fajok célzott halászata, fedélzeten tartása, átrakása, áthelyezése vagy
kirakodása, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek tekintetében halászati
tilalmi időszak van érvényben vagy amelyeket tilos halászni.
A tisztviselők vagy megfigyelők munkájának akadályozása feladataik teljesítése
során.
Az 1005/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott IUU-halászatot folytató, és
különösen az Unió vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet – az
1005/2008/EK tanácsi rendelet 29. és 30. cikkében említett – IUU-hajókra
vonatkozó listáján szereplő hajókról vagy hajókra történő átrakás, az ilyen
hajókkal folytatott áthelyezési műveletek, az ilyen hajók részvételével végzett
közös halászati műveletek, illetve az ilyen hajók támogatása vagy ellátása.
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Átrakás az előírt engedély hiánya vagy az átrakás tilalma esetén.
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Az 1005/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott IUU-halászatot folytató és
különösen az Unió vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet – az
1005/2008/EK tanácsi rendelet 29. és 30. cikkében említett – IUU-hajókra
vonatkozó listáján szereplő hajó üzemeltetésében, irányításában vagy
tulajdonlásában való érintettség, vagy az ilyen hajón történő munkavégzés.
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IV. MELLÉKLET1
Egy jogsértés súlyosnak minősítéséhez alkalmazott alternatív kritériumok e rendelet 90. cikkének (3) bekezdésével összhangban
Tevékenységek
90. cikk (3) bekezdés a) pont
A halászati tevékenységekhez kapcsolódó adatok pontos rögzítésére
és jelentésére vonatkozó kötelezettségek nem teljesítése, beleértve a
hajómegfigyelési rendszer által továbbítandó adatokat és a közös
halászati politika szabályai értelmében előírt előzetes értesítéseket;
90. cikk (3) bekezdés b) pont
Az (EU) 2017/2403 rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében előírt
fogási nyilatkozat vagy kirakodási nyilatkozat harmadik ország
részére történő rendelkezésre bocsátásának és a nyilatkozat
elektronikus példányának lobogó szerinti tagállam részére történő
eljuttatásának elmulasztása;
90. cikk (3) bekezdés e) pont
A méreten aluli fogások vagy az 1380/2013/EU rendelet
15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá
tartozó bármely fajból ejtett fogások fedélzetre vételének és
fedélzeten tartásának akár visszaengedésen keresztül, valamint
átrakásának, áthelyezésének vagy kirakodásának a hatályos
jogszabályok megszegésével történő elmulasztása, kivéve, ha ezen
fogások fedélzetre vétele, fedélzeten tartása és kirakodása ellentétes
lenne a többek között a regionális halászati gazdálkodási
szervezetekre vonatkozó kötelezettségekkel, vagy a közös halászati
politika szabályaiban meghatározott mentességek hatálya alá tartozna
azokban a halászatokban vagy halászati övezetekben, amelyekre e

Kritériumok
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások:
tilalom hatálya alá tartozó területen; vagy
tiltott mélységben történtek,
– ez az előző tizenkét hónapos időszak során észlelt második
jogsértés,
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások mennyisége az e
rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében és 21. cikkének
(3) bekezdésében említett megengedett hibahatárral megegyezik
vagy annak több mint kétszerese,
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások
a) 100 kg feletti mennyiségnek, illetve a naplóban vagy a kirakodási
vagy átrakási nyilatkozatban szereplő teljes mennyiség 20 %-ának,
vagy
b) a halászati termékek teljes értéke 10 %-ának felelnek meg,
ha a jogsértés az alábbi fajok bármelyikét érinti:
 a közös halászati politika szabályai szerinti minimális
védelmi referenciaméret hatálya alá tartozó összes faj;
 az 1380/2013 rendelet 15. cikkében említett kirakodási
kötelezettség hatálya alá tartozó összes faj;
 a közös halászati politika szabályai szerinti halászati
lehetőségek hatálya alá tartozó összes faj;
 a többéves tervek hatálya alá tartozó összes faj;

1

Az e mellékletben említett összegeket a jogsértés elkövetésével szerzett halászati termékek értéke alapján kell kiszámítani az EUMOFA felületén a jogsértés feltárásának
időpontjában jelzett árak szerint, ha rendelkezésre állnak. Amennyiben az EUMOFA értékek nem állnak rendelkezésre vagy nem relevánsak, úgy az érintett fajok szempontjából
releváns fő nemzetközi piacokon meghatározott árak alkalmazandók és a magasabb ár tekintendő irányadónak.
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Tevékenységek
szabályok alkalmazandók;

Kritériumok

 az összes faj, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek
90. cikk (3) bekezdés f) pont
tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy
Halászati tevékenységek folytatása egy regionális halászati
amelyeket tilos halászni;
gazdálkodási szervezet területén az adott szervezet védelmi és
 a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által
gazdálkodási intézkedéseivel nem összeegyeztethető vagy azokat
szabályozott összes faj.
sértő módon.
90. cikk (3) bekezdés g) pont
– ez az előző tizenkét hónapos időszak során észlelt második
Halászati termékek piaci rendelkezésre bocsátása a közös halászati feltételezett jogsértés,
politika szabályainak megsértésével
– a feltételezett jogsértés az IUU-termékek szándékosan vagy az
IUU-rendelet megszegésével történő forgalmazásával kapcsolatos,
– amikor a közvetlen értékesítés az e rendelet 59. cikkében említett,
nem nyilvántartott árverési központ vagy vevő bevonásával történt,
– az értékesítési bizonylatok benyújtása nem felel meg e rendelet
62. cikkének, beleértve az összes adat elektronikus rögzítésének és
továbbításának a kötelezettségét,
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások a 100 kg feletti
mennyiségnek, illetve a naplóban vagy a kirakodási vagy átrakási
nyilatkozatban szereplő teljes mennyiség 20 %-ának, vagy a halászati
termékek teljes értéke 10 %-ának felelnek meg, ha a jogsértés az
alábbi fajok bármelyikét érinti:
 a közös halászati politika szabályai szerinti minimális
védelmi referenciaméret hatálya alá tartozó összes faj;
 az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási
kötelezettség hatálya alá tartozó összes faj;
 a közös halászati politika szabályai szerinti halászati
lehetőségek hatálya alá tartozó összes faj;
 egy többéves terv hatálya alá tartozó összes faj;
 az összes faj, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek
5

Tevékenységek

90. cikk (3) bekezdés c) pont
A szabályoknak meg nem felelő halászeszköz használata.

Kritériumok
tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy
amelyeket tilos halászni;
 a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által
szabályozott összes faj.
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások:
tilalom hatálya alá tartozó területen; vagy
tiltott mélységben történtek,

90. cikk (3) bekezdés d) pont
A halászeszközök használatára vonatkozóan a közös halászati – az alkalmazott eszköz a következők valamelyike:
politika szabályaiban rögzített kötelezettségek be nem tartása.
 Robbanóanyaggal végzett halászat
 Tiltott lebegő kopoltyúhálók
– az engedélyezett eszköz száma 2 egységgel nagyobb a halászhajók
fedélzetén engedélyezett eszközök számánál,
– ez az előző tizenkét hónapos időszak során észlelt második
feltételezett jogsértés,
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások mennyisége az e
rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében említett megengedett
hibahatárral megegyezik vagy annak több mint kétszerese;
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások a 100 kg feletti
mennyiségnek, illetve a naplóban vagy a kirakodási vagy átrakási
nyilatkozatban szereplő teljes mennyiség 20 %-ának, vagy a halászati
termékek teljes értéke 10 %-ának felelnek meg, ha a jogsértés az
alábbi fajok bármelyikét érinti:
 a közös halászati politika szabályai szerinti minimális
védelmi referenciaméret hatálya alá tartozó összes faj;
 az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási
kötelezettség hatálya alá tartozó összes faj;
 a közös halászati politika szabályai szerinti halászat hatálya
alá tartozó összes faj;
6

Tevékenységek

Kritériumok
 a többéves terv hatálya alá tartozó összes faj;
 minden olyan faj, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek
tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy
amelyeket tilos halászni;
 a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által
szabályozott összes faj.
90. cikk (3) bekezdés h) pont
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások:
Hobbihorgászati tevékenységek folytatása a közös halászati politika
 tilalom hatálya alá tartozó területen; vagy
szabályainak megsértésével, vagy hobbihorgászatból származó
 tiltott mélységben történtek;
fogások értékesítése.
– ez az előző hat hónapos időszak során észlelt harmadik feltételezett
jogsértés;
– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások 5 kg feletti
mennyiségnek felelnek meg, ha a jogsértés az alábbi fajok
bármelyikét érinti:
 a közös halászati politika szabályai szerinti minimális
védelmi referenciaméret hatálya alá tartozó összes faj;
 az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási
kötelezettség hatálya alá tartozó összes faj;
 a közös halászati politika szabályai szerinti halászati
lehetőségek hatálya alá tartozó összes faj;
 a többéves terv hatálya alá tartozó összes faj;
az összes faj, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek
tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy
amelyeket tilos halászni.
90. cikk (3) bekezdés i) pont
Az egyidejű, de egyenként nem súlyos jogsértésnek számító
Több jogsértés elkövetése, amelyek együttesen a védelmi és jogsértések száma 3-nál nagyobb.
gazdálkodási intézkedések súlyos figyelmen kívül hagyását jelentik.
”
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II. MELLÉKLET
Az 1005/2008/EK rendelet II. melléklete és annak függeléke helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET – Az Európai Unió fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványa

Az okmány száma

i. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGÁSI TANÚSÍTVÁNYA
Hitelesítő hatóság

1. Név

Cím

Tel.
Fax
Hívójel

2. A halászhajó neve

Lobogó – Honi kikötő és
IMO/Lloyds-szám (ha
lajstromszám
van)
Halászati engedély száma – Inmarsat-szám, telefaxszám, telefonszám, e-mail cím (ha van)
Érvényessége
3. A termék leírása

Faj

A termék
kódja

A fedélzeti feldolgozás
engedélyezett típusa:

Fogási
terület(ek) és
dátumok

4. Hivatkozás az alkalmazandó
állománymegőrzési és gazdálkodási
intézkedésekre
Becsült
Kirakodásra
Ellenőrzött kirakodott
élőtömeg
szánt becsült
tömeg (nettó tömeg
(nettó
tömeg (nettó
kg)
haltömeg kg)
haltömeg kg)

5. A halászhajó parancsnokának neve – Aláírása – Pecsét:
6. Nyilatkozat a tengeri átrakásról
A halászhajó parancsnokának neve
Az átvevő hajó
parancsnoka

Aláírás

Aláírás és
dátum
Hajó neve

Átrakási
Becsült tömeg (kg)
dátum/Terület/Helyze
t
Hívójel
IMO/Lloyds szám
(ha van)

7. Átrakás és/vagy kirakodás engedélyezése kikötőterületen:
Név
Hatóság
Aláírás
Cím
Tel.
Kirakodási
kikötő
(értelemszerű
en)
Átrakási
kikötő
(értelemszerű
en)

8. Az exportőr neve és Aláírás
címe

Dátum
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Kirakodási
dátum
(értelemszerű
en)
Átrakási
dátum
(értelemszerű
en)

Pecsét

Pecsét (Bélyegző)

Pecsét (Bélyegző)

9. A lobogó szerinti állam hatósága általi hitelesítés:
Név/Cím
Aláírás
Dátum
10. A szállítással kapcsolatos adatok: lásd a függeléket
11. Importőr nyilatkozata:
Az importőr vállalata,
Aláírás
Dátum
neve, címe, EORI-száma és
elérhetősége (kérjük
megadni)
Az importőr
Aláírás
Dátum
képviselőjének vállalata,
neve, címe, EORI-száma és
elérhetősége (kérjük
megadni)
Termékleírás:
KN-kód
Árumegnevezés

Pecsét (bélyegző)

Pecsét

Pecsét

Nettó
tömeg
(kg)

Nettó haltömeg (kg)

Az 1005/2008/EK rendelet Igen / nem
Hivatkozások
14. cikkének (1) bekezdése (értelemszerű
szerinti dokumentum:
en)
Az 1005/2008/EK rendelet Igen / nem
Hivatkozások
14. cikkének (2) bekezdése (értelemszerű
szerinti dokumentum:
en)
Tagállam és behozatali
vámhivatal
Szállítóeszköz érkezéskor
Fuvarokmány hivatkozás Becsült érkezési időpont (az 1005/2008/EK
(repülő, gépjármű, hajó,
rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti
vonat)
benyújtás esetén)
Vámáru-nyilatkozat száma CVED-szám (ha van)
(ha van)
12. Importellenőrzés: Hatóság
Hely
Behozatal
Behozatal
Ellenőrzés kérése –
engedélyezve( felfüggesztve( időpont
*)
*)
13. A fogási tanúsítvány elutasítása A fogási tanúsítvány elutasításának alapja:
(*)
18. cikk (1a) bekezdés
18. cikk (1b) bekezdés
18. cikk (1c) bekezdés
18. cikk (1d) bekezdés
9

18. cikk (1e) bekezdés
18. cikk (1f) bekezdés
18. cikk (1g) bekezdés
18. cikk (2a) bekezdés
18. cikk (2b) bekezdés
18. cikk (2c) bekezdés
18. cikk (2d) bekezdés
(*) Jelölje meg a megfelelőt.

ii. AZ EURÓPAI UNIÓ ÚJRAKIVITELI BIZONYÍTVÁNYA
A bizonyítvány száma Dátum
Tagállam
1. Az újrakivitt termék leírása:
Tömeg (kg)

Cím

A fogási tanúsítványban
bejelentett teljes mennyiség
egyenlege
Aláírás
Dátum

Aláírás

Dátum

Faj
2. A reexportőr neve
3. Hatóság
Név/Cím

A termék kódja

4. Újrakiviteli ellenőrzés
Hely:
Újrakivitel
engedélyezve(*)

Ellenőrzés kérése(*)

(*) Jelölje meg a megfelelőt.
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Pecsét/
Bélyegző
Újrakiviteli
nyilatkozat száma
és kelte

Függelék
A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK
1. A kivitel szerinti ország

2. Az exportőr aláírása

Kikötő/repülőtér/egyéb indító hely
A hajó neve és lobogója

Konténerszá

Járat száma / légi fuvarlevél száma

m(ok)

A tehergépkocsi felségjele és

lista csatolva

rendszáma
A vasúti fuvarlevél száma
Egyéb fuvarokmány
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Név

Cím

Aláírás

