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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 220/2010/EU RENDELETE
(2010. március 16.)
az 577/98/EK tanácsi rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó
2013–2015. évi ad hoc modulprogram elfogadásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

nemzeti jogszabályok nem ismernek el foglalkozási
megbetegedésnek).

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

(4)

Az európai foglalkoztatási stratégia teljes mértékben
tükrözi, hogy figyelembe kell venni a bevándorlás
munkaerő-piaci vonatkozásait, különösen pedig hogy
javítani kell a bevándorlók munkaerő-piaci helyzetét. A
2008/618/EK tanácsi határozattal (3) elfogadott foglalkoz
tatási iránymutatások, melyek a növekedés és a foglalkoz
tatás
élénkítését
célzó
„integrált
iránymutatási
csomagnak” mint az újraindított lisszaboni stratégia
részének szerves részét képezik, arra szólítanak fel,
hogy különös figyelmet kell szentelni a hátrányos hely
zetben lévők, köztük a harmadik országok polgárai, vala
mint az EU polgárok között a foglalkoztatás terén
meglévő szakadékok áthidalására. Az iránymutatásokban
nyomatékosan megállapítják, hogy a megkülönböztetés
elleni küzdelem és a bevándorlók integrálása alapvető
fontosságú, emellett pedig a gazdasági migráció megfelelő
kezelésére szólítanak fel a munkaerő-piaci igényeknek
való jobb megfelelés érdekében. E kérdések megvizsgálá
sához elengedhetetlen fontosságú, hogy megfelelő adatok
álljanak rendelkezésre, mindenekelőtt azért, mert az EU
öregedő aktív népessége és a szakképzett munkaerő
prognosztizált csökkenése miatt az elkövetkezendő
években tovább fog növekedni a migráns munkavállalók
iránti igény.

(5)

Tekintettel a rugalmas biztonságról jelenleg is folytatott
vitára, valamint az európai vállalkozások és munkavál
lalók jobb alkalmazkodóképességének egyértelmű szük
ségességére – ami mind az európai foglalkoztatási straté
giában, mind pedig a foglalkoztatási iránymutatásokban
kiemelt kérdésként szerepel –, olyan adatokra van
szükség, amelyek az új munkaszervezési- és munkaidőbeosztási gyakorlatok különböző formáinak alkalmazá
sára és a munkavállalók ezekkel kapcsolatos tapasztala
taira vonatkozóan végzett, átfogó európai felmérésből
származnak.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az európai statisztikai rendszer bizottságának vélemé
nyével,

tekintettel a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének
megszervezéséről szóló, 1998. március 9-i 577/98/EK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 577/98/EK rendelettel összhangban meg kell hatá
rozni a 2013–2015. évi ad hoc modulprogram elemeit.

(2)

A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések,
valamint a munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi
problémák magas kockázatával járó, azonban a nemzeti
szociális biztonsági rendszerek keretén belül általában
nem vagy nem teljes mértékben lefedett egyes ágazatok,
így például a „halászat és akvakultúra” (NACE rev. 2. 3.
ágazat), „bányászat és kőfejtés” (NACE rev. 2. B nemzet
gazdasági ág) vagy humán-egészségügyi és szociális
ellátás (NACE rev. 2. Q nemzetgazdasági ág) esetében
további forrásokra van szükség (2).

(3)

A munkahelyi balesetekre és a munkával kapcsolatos
egészségügyi problémákra vonatkozó új ad hoc modul a
munkahelyi balesetek európai statisztikájából (ESAW) és
az európai foglalkozási megbetegedések statisztikájából
(EODS) nyert adatok mellett jelentős hozzáadott értéket
fog képviselni, lehetővé téve mindenekelőtt a munkahelyi
balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó
adatok közvetlen összekapcsolását a munkaerőpiacon
lévők helyzetével, valamint új adatok szerzését az
újonnan megjelenő kockázatokról (mint pl. munkával
kapcsolatos olyan egészségügyi problémák, amelyeket a

(1) HL L 77., 1998.3.14., 3. o.
(2) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizott
ságának – A munka minőségének és termelékenységének javítása:
a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos
közösségi stratégia 2007–2012 között, elfogadva 2007.2.21-én –
COM(2007) 62.

(3) HL L 198., 2008.7.26., 47. o.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, a munkaerő mintavételes felmérésére irányuló 2013–2015. évi ad hoc
modulprogram elfogadásra kerül.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 16-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2010.3.17.

2010.3.17.
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MELLÉKLET
MUNKAERŐ-FELMÉRÉS
Ad hoc modulokat tartalmazó többéves program
1. MUNKAHELYI BALESETEK ÉS MUNKÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK
A változók listája: 2011 decemberéig kell meghatározni.
Bázisidőszak: 2013. A tagállamok mind az 52 hétre vagy az év második negyedévére vonatkozóan nyújthatnak be
adatokat.
Érintett tagállamok és régiók: 2011 decemberéig kell meghatározni.
Az eredmények reprezentativitása: 2011 decemberéig kell meghatározni.
Az ad hoc modul mintájának teljessége: Az ad hoc modul mintának meg kell felelnie a 377/2008/EK bizottsági határozat (1) I.
melléklete 4. pontjában foglalt követelménynek, mely szerint az ad hoc modulokra vonatkozó információk gyűjtéséhez
használt mintának egyben strukturális változókra vonatkozó információkat is szolgáltatnia kell.
Az eredmények továbbításának határideje: 2014. március 31.
2. A MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK ÉS KÖZVETLEN LESZÁRMAZOTTAIK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE
A változók listája: 2012 decemberéig kell meghatározni.
Bázisidőszak: 2014. A tagállamok mind az 52 hétre vagy az év második negyedévére vonatkozóan nyújthatnak be
adatokat.
Érintett tagállamok és régiók: 2012 decemberéig kell meghatározni.
Az eredmények reprezentativitása: 2012 decemberéig kell meghatározni.
Az ad hoc modul mintájának teljessége: Az ad hoc modul mintának meg kell felelnie a 377/2008/EK határozat I. melléklete 4.
pontjában foglalt követelménynek, mely szerint az ad hoc modulokra vonatkozó információk gyűjtéséhez használt
mintának egyben strukturális változókra vonatkozó információkat is szolgáltatnia kell.
Az eredmények továbbításának határideje: 2015. március 31.
3. MUNKASZERVEZÉS ÉS MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS
A változók listája: 2013 decemberéig kell meghatározni.
Bázisidőszak: 2015. A tagállamok mind az 52 hétre vagy az év második negyedévére vonatkozóan nyújthatnak be
adatokat.
Érintett tagállamok és régiók: 2013 decemberéig kell meghatározni.
Az eredmények reprezentativitása: 2013 decemberéig kell meghatározni.
Az ad hoc modul mintájának teljessége: Az ad hoc modul mintának meg kell felelnie a 377/2008/EK bizottsági határozat I.
melléklete 4. pontjában foglalt követelménynek, mely szerint az ad hoc modulokra vonatkozó információk gyűjtéséhez
használt mintának egyben strukturális változókra vonatkozó információkat is szolgáltatnia kell.
Az eredmények továbbításának határideje: 2016. március 31.

(1) HL L 114., 2008.4.26., 57. o.
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A BIZOTTSÁG 221/2010/EU RENDELETE
(2010. március 16.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet),
tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december
21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak
138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:
Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai ered
ményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékle
tében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatá
rozza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság
rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali
átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2010. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2010. március 16-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 350., 2007.12.31., 1. o.
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MELLÉKLET
Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1 )

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

107,2
59,4
78,3
133,8
115,0
98,7

0707 00 05

EG
JO
MK
TR
ZZ

219,6
134,1
134,1
137,6
156,4

0709 90 70

MA
TR
ZZ

192,2
93,9
143,1

0709 90 80

EG
ZZ

32,4
32,4

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

42,9
54,6
56,9
49,7
61,4
53,1

0805 50 10

EG
IL
TR
ZZ

76,3
97,8
68,0
80,7

0808 10 80

AR
BR
CA
CN
MK
US
ZZ

103,6
89,3
73,7
74,2
24,7
116,6
80,4

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

84,0
74,8
82,0
101,9
85,7

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A
„ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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HATÁROZATOK
A TANÁCS 2010/156/KKBP HATÁROZATA
(2010. március 16.)
az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának
meghosszabbításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

2. cikk
Politikai célkitűzés

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 28. cikkére, 31. cikkének (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselő
jének javaslatára,

Az EUKK támogatja a főképviselőnek a régióban végzett
munkáját.

mivel:

(1)

(2)

(3)

Az EUKK megbízatása az Európai Unió Macedónia volt
jugoszláv köztársaságbeli politikai célkitűzésén alapul, neveze
tesen azon, hogy hozzá kell járulni a békefolyamat megszilár
dításához és az ohridi keretegyezmény teljes körű végrehajtá
sához, előmozdítva ezzel az európai integráció felé történő
további előrehaladást a stabilizációs és társulási folyamat révén.

2005. október 17-én a Tanács elfogadta a
2005/724/KKBP együttes fellépést (1), amely Erwan
FOUÉRÉ-t nevezte ki az Európai Unió Macedónia volt
jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselőjévé
(EUKK).

A Tanács 2009. szeptember 15-án elfogadta a
2009/706/KKBP együttes fellépést (2), amely az EUKK
megbízatását 2010. március 31-ig meghosszabbította.

Az EUKK megbízatását 2010. augusztus 31-ig meg kell
hosszabbítani. Mindazonáltal az EUKK megbízatása
korábban is megszüntethető, amennyiben a Tanács az
Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról szóló határozat
hatálybalépését követően az Unió külügyi és biztonság
politikai főképviselőjének (továbbiakban: a főképviselő)
ajánlása alapján így határoz,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

3. cikk
Megbízatás
A politikai célkitűzés megvalósítása érdekében az EUKK megbí
zatása a következő:

a) szoros kapcsolat fenntartása Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság kormányával és a politikai folyamat résztvevő
ivel;

b) az Unió részéről tanácsadás és közreműködés felajánlása a
politikai folyamat előmozdításához;

c) azon erőfeszítések összehangolásának biztosítása, amelyeket
a nemzetközi közösség a 2001. augusztus 13-i keretegyez
mény – az egyezményben és annak mellékleteiben megálla
pított – rendelkezései végrehajtásának és fenntarthatóságának
segítése érdekében tesz;

1. cikk
Az Európai Unió különleges képviselője
Erwan FOUÉRÉ-nek mint az Európai Unió Macedónia volt
jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselőjének (EUKK)
megbízatását a Tanács 2010. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
Az EUKK megbízatása korábban is megszüntethető, amenynyiben a Tanács az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról
szóló határozat hatálybalépését követően a főképviselő ajánlása
alapján így határoz.
(1) HL L 272., 2005.10.18., 26. o.
(2) HL L 244., 2009.9.16., 25. o.

d) a biztonság és az etnikumok közötti kapcsolatok kérdésének
szoros figyelemmel kísérése, ezekről jelentések benyújtása, és
e célból kapcsolattartás valamennyi érintett szervvel;

e) hozzájárulás az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok
tiszteletben tartásának kialakításához és megerősítéséhez
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén, az EU
emberi jogi politikájával és az EU emberi jogi iránymutatá
saival összhangban.

2010.3.17.
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4. cikk

7. cikk

A megbízatás végrehajtása

Az EUKK és személyzete részére biztosított kiváltságok és
mentességek

(1)
Az EUKK felel a megbízatásnak a főképviselő felügyelete
melletti végrehajtásáért.

(2)
A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcso
latot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges
kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein
belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai
iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzé
séhez és a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltsá
gokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben
– a fogadó féllel/felekkel kell megállapodni. A tagállamok és a
Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

8. cikk
Az EU-minősített információk biztonsága

5. cikk
Finanszírozás
(1)
Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére
szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2010. április 1-jétől 2010.
augusztus 31-ig terjedő időszakra 340 000 EUR.

(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszí
rozott kiadások 2010. április 1-jétől számolhatók el. A kiadá
sokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal
és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)
A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szer
ződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadásról köteles elszá
molni a Bizottságnak.

Az EUKK és csoportjának tagjai – különösen az EU-minősített
információk kezelése során – tiszteletben tartják a Tanács
biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március
19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (1) megállapított bizton
sági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk
Az

információkhoz

való hozzáférés
támogatás

és

logisztikai

(1)
A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága bizto
sítja, hogy az EUKK minden lényeges információhoz hozzá
férjen.

(2)
Az Unió küldöttségei és/vagy a tagállamok – az adott
esettől függően – logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

6. cikk
A csoport létrehozása és összetétele
(1)
Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi
eszközök keretein belül az EUKK felel csoportjának létrehozá
sáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkí
vánt, meghatározott politikai kérdésekre vonatkozó szakérte
lemmel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja
a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)
A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot
tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t
munkájában segítik. A tagállamok vagy az Unió intézményei
által az EUKK mellé kirendelt személyzet javadalmazását az
érintett tagállam, illetve az Unió érintett intézménye fedezi. A
tagállamok által a Tanács Főtitkárságához kirendelt szakértőket
is ki lehet helyezni az EUKK-hoz. A szerződéses nemzetközi
alkalmazottaknak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)
A kirendelt személyzet minden tagja a küldő állam vagy
uniós intézmény közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az
EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

10. cikk
Biztonság
Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti
minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonat
kozó uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatás
köre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével össz
hangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány
biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megva
lósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a) az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának
iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely
tartalmazza a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljá
rási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány
biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió terü
letén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelé
sére, valamint magában foglalja a misszió vészhelyzeti intéz
kedési és evakuálási tervét;
(1) HL L 101., 2001.4.11., 1. o.
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b) annak biztosítása, hogy az Unión kívül alkalmazott teljes
személyi állomány a misszió területén fennálló körülmények
által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendel
kezzen;
c) annak biztosítása, hogy az Unión kívül telepítendő csoport
jának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is
beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága
általi biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben
részesüljön a misszió területére való megérkezést megelő
zően vagy azt követően;
d) annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket
követően tett ajánlásokat végrehajtsák, és ezek végrehajtá
sáról és az egyéb biztonsági kérdésekről, a félidős jelentések
és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében,
írásos jelentéseket nyújtsanak be a főképviselő, a Tanács és
a Bizottság számára.
11. cikk
Jelentéstétel
Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főkép
viselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a tanácsi
munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres írásbeli jelen
téseket a COREU-hálózaton keresztül terjesztik. Az EUKK a
főképviselő vagy a PBB ajánlására jelentést tehet a Külügyek
Tanácsának.
12. cikk

2010.3.17.

EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és
az Unió küldöttségeit.
(2)
A helyszínen az EUKK szoros kapcsolatot tart fenn az
Unió küldöttségeinek vezetőivel és a tagállamok külképviselete
inek vezetőivel. Ezek minden tőlük telhetőt megtesznek annak
érdekében, hogy az EUKK-nak megbízatása végrehajtásában
segítséget nyújtsanak. Az EUKK a helyszínen működő egyéb
nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.
13. cikk
Felülvizsgálat
E határozat végrehajtását, valamint az Uniónak a térségben
történő egyéb hozzájárulásaival való összhangját rendszeresen
felül kell vizsgálni. Az EUKK a megbízatás végén a megbízatás
teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a főképviselőnek, a
Tanácsnak és a Bizottságnak.
14. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
15. cikk
Kihirdetés
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Koordináció
(1)
Az EUKK előmozdítja az Unión belüli átfogó politikai
koordinációt. Elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi
helyszíni európai uniós eszközt koherens módon alkalmazzanak
az Unió politikai céljainak megvalósítása érdekében. Az EUKK
tevékenységét össze kell hangolni a Bizottság, valamint adott
esetben a térségben működő többi EUKK tevékenységével. Az

Kelt Brüsszelben, 2010. március 16-án.
a Tanács részéről
az elnök
E. SALGADO

2010.3.17.
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2010. március 12.)
a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók
forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló
2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról
(az értesítés a C(2010) 1314. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/157/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(4)

Az öngyújtók gyermekbiztosságára vonatkozó kielégítő
intézkedések hiányában a 2006/502/EK határozat érvé
nyességének további 12 hónappal történő meghosszabbí
tására és a határozat ennek megfelelő módosítására van
szükség.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a 2001/95/EK irányelv által létrehozott bizottság
véleményével,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001.
december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvre (1) és különösen annak 13. cikkére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

mivel:
(1)

(2)

A 2006/502/EK bizottsági határozat (2) a tagállamok
számára előírja, hogy olyan intézkedéseket hozzanak,
amelyek biztosítják, hogy kizárólag gyermekbiztos
öngyújtók kerüljenek forgalomba, és az újszerű
öngyújtók forgalomba hozatalát betiltsák.

A 2006/502/EK határozat 6. cikke (2) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

A 2006/502/EK határozatot a 2001/95/EK irányelv
13. cikkének rendelkezéseivel összhangban fogadták el,
amely a határozat érvényességét egy évet meg nem
haladó időszakra korlátozza, de engedélyezi annak legfel
jebb egyéves időszakokkal való további meghosszabbí
tását.

A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket,
hogy e határozatnak legkésőbb 2010. május 11-ig megfelel
jenek, valamint kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoz
tatják a Bizottságot.

A 2006/502/EK határozatot háromszor módosították,
először a 2007/231/EK határozattal (3), amely a határozat
érvényességét 2008. május 11-re hosszabbította, másod
szor a 2008/322/EK határozattal (4), amely a határozat
érvényességét 2009. május 11-re hosszabbította, vala
mint harmadszor a 2009/298/EK határozattal (5), amely
a határozat érvényességét további egy évvel, 2010. május
11-re hosszabbította.

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

1. cikk

HL
HL
HL
HL
HL

L
L
L
L
L

11., 2002.1.15., 4. o.
198., 2006.7.20., 41. o.
99., 2007.4.14., 16. o.
109., 2008.4.19., 40. o.
81., 2009.3.27., 23. o.

„(2)

Ezt a határozatot 2011. május 11-ig kell alkalmazni.”
2. cikk

3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 12-én.
a Bizottság részéről
John DALLI

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2010. március 16.)
a Romániában a baromfiban előforduló, a H5N1 altípusba tartozó, magas patogenitású
madárinfluenzával kapcsolatos egyes ideiglenes védekezési intézkedésekről
(az értesítés a C(2010) 1862. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/158/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(3)

A madárinfluenza kitörésekor fennáll az a veszély, hogy a
kórokozó más baromfitartó gazdaságokra és vadon élő
madarakra is átterjed. Ennek következtében a betegség
átterjedhet az egyik tagállamról a másikra vagy harmadik
országokra, az élő madarak vagy az azokból előállított
termékek kereskedelme, illetve a vadon élő madarak
vándorlása révén.

(4)

A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi
intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK
tanácsi irányelv (4) megállapítja a madárinfluenza
alacsony és magas patogenitású típusai elleni védekezésre
irányuló intézkedéseket. Az említett irányelv 16. cikke
védő-, megfigyelési és további, korlátozás alatt álló
körzetek létesítését írja elő magas patogenitású madárinf
luenza kitörése esetén.

(5)

A Közösségben a baromfinál előforduló magas patogeni
tású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes
védekezési intézkedésekről szóló, 2006. június 14-i
2006/415/EK bizottsági határozat (5) a H5N1 altípusba
tartozó, magas patogenitású madárinfluenza által érintett
tagállamokban alkalmazandó további védekezési intézke
déseket állapít meg a betegség elterjedésének megaka
dályozása érdekében, figyelembe véve az adott vírustörzs
különleges epidemológiáját.

(6)

A 2006/415/EK határozat 4. cikke előírja, hogy a H5N1
altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza
feltételezett vagy megerősített kitörését követően az érin
tett tagállam haladéktalanul hozzon létre egy, védő- és
megfigyelési körzetekből álló, magas kockázatú területet
(„A” terület) és egy alacsony kockázatú területet („B” terü
letet), mely elválasztja az érintett tagállam betegségmentes
területeit az „A” területtől. Az említett határozat mellék
lete felsorolja ezeket a területeket.

(7)

Románia a területén a H5N1 altípusba tartozó, magas
patogenitású madárinfluenza megerősített kitörését beje
lentette a Bizottságnak, és meghozta a 2006/415/EK
határozatban előírt megfelelő intézkedéseket, beleértve
az „A” és „B” területek létrehozását.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellen
őrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi
irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellen
őrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irány
elvre (2) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú
mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a
92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május
26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és
különösen annak 18. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza a madarak, többek között a baromfi
fertőző vírusos betegsége. A házi baromfinak a madárinf
luenza-vírussal való megfertőződése következtében a
betegség két, virulenciát tekintve eltérő fajtája alakulhat
ki. Az alacsony patogenitású típus általában csak enyhe
tüneteket okoz, míg a magas patogenitású madárinflu
enza a legtöbb baromfifaj esetében igen magas elhullási
arányt eredményez. E betegség rendkívül negatív hatással
lehet a baromfitenyésztés nyereségességére.

(2)

A madárinfluenza főleg madarak esetében fordul elő, de
bizonyos körülmények között a fertőzés megjelenhet
embereknél is, bár ennek általában nagyon csekély a
kockázata.

(1) HL L 395., 1989.12.30., 13. o.
(2) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.
(3) HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(4) HL L 10., 2006.1.14., 16. o.
(5) HL L 164., 2006.6.16., 51. o.

2010.3.17.

(8)

(9)

(10)
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A Bizottság Romániával együttműködve megvizsgálta az
említett védekezési intézkedéseket, és meggyőződött
arról, hogy az adott tagállam illetékes hatósága által létre
hozott „A” és „B” területek határai megfelelő távolságra
vannak a megerősített járványkitörés tényleges helyszí
nétől.
Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarását
megelőzendő, valamint az indokolatlan kereskedelmi
akadályok harmadik országok általi elfogadásának elkerü
lése érdekében uniós szinten mielőbb létre kell hozni
Románia „A” és „B” területeinek jegyzékét.
Ennek megfelelően az Élelmiszerlánc- és Állategészség
ügyi Állandó Bizottság következő üléséig e határozatban
meg kell határozni egyrészt azokat a Romániában talál
ható „A” és „B” területeket, melyekben a 2006/415/EK
határozatban előírt védekezési intézkedések kerülnek
alkalmazásra, másrészt a szóban forgó regionalizáció
időtartamát.

L 67/11

kezési intézkedéseket kell alkalmazni, másrészt ezen intézke
dések alkalmazásának idejét.
2. cikk
(1)
Az e határozat mellékletének A. részében szereplő terület
a 2006/415/EK határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerint
magas kockázatú területnek („A” terület) minősül.
(2)
Az e határozat mellékletének B. részében szereplő terület
a 2006/415/EK határozat 3. cikkének (2) bekezdése szerinti
alacsony kockázatú területnek („B” terület) minősül.
3. cikk
E határozat 2010. április 17-ig alkalmazandó.
4. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

(11)

Ezt a határozatot felül fogják vizsgálni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság következő ülésén,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Kelt Brüsszelben, 2010. március 16-án.

1. cikk

a Bizottság részéről

E határozat egyrészt megállapítja azokat a területeket,
melyekben a 2006/415/EK határozattal előírt ideigleines véde

John DALLI

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
A RÉSZ
A 2006/415/EK határozat 2. cikkének (1) bekezdésében említett „A” terület:
„A” terület
ISO-országkód

Tagállam

RO

Románia

Kód (ha van)

Megnevezés

A következőket magában foglaló terület:

00038

Alkalmazás határ
ideje: 4. cikk, (4)
bekezdés, b) pont,
iii. alpont

2010.4.17.

Védőkörzet:
Letea
Megfigyelési körzet:
C.A. Rosetti
Sfiștofca
Cardon
B RÉSZ

A 2. cikk (2) bekezdésében említett „B” terület:
„B” terület
ISO-országkód

Tagállam

RO

Románia

Kód (ha van)

Megnevezés

00038

A Tulcea megyében található, az „A” terü
leten kívüli területek

Alkalmazás határ
ideje: 4. cikk, (4)
bekezdés, b) pont,
iii. alpont

2010.4.17.

2010.3.17.
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AJÁNLÁSOK
A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA
(2010. március 11.)
az önvédelem céljából, valamint a hajók elleni kalóztámadások és fegyveres rablások megelőzése
érdekében teendő intézkedésekről
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/159/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(4)

Habár az említett IMO-körlevelekben megállapított intéz
kedések végrehajtása nem kötelező, és ezek nem kötik az
érintetteket, a tengeri biztonság fejlesztésének nyilvánvaló
szükségessége folytán a tagállamok lobogója alatt közle
kedő hajóknak a jelenleg rendelkezésre álló ismeretek
alapján minden lehetséges önvédelmi intézkedést meg
kell tenniük, amikor olyan térségben hajóznak, ahol a
kalóztámadások és a fegyveres rablások kockázata igen
magas.

(5)

A hajók elleni kalóztámadások és fegyveres rablások jelle
gükből adódóan gyakorta erőszakosak, és a Szomália
partjainál és az Ádeni-öbölben, illetve az Indiai-óceánon
fennálló jelenlegi helyzeten túlmenően a világ számos
térségében jelentenek súlyos veszélyt.

(6)

Azóta, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Hivatal 1991ben erre vonatkozó adatokat kezdett gyűjteni, 2008ban követték el a legtöbb kalóztámadást, 293 esetben
támadtak meg hajókat, 49 hajót zsákmányoltak, 889
tengerészt ejtettek túszul, 11 emberélet esett áldozatul,
21-en pedig eltűntek, illetve feltételezhetően halottak.
2008 óta hirtelen megnövekedett a Szomália partjainál,
az Ádeni-öbölben és az Indiai-óceánon megtámadott és
eltérített hajók száma. A kalózok számos hajót támadtak
meg és foglaltak el, a személyzetet pedig ilyenkor vált
ságdíj reményében foglyul ejtik. A fogság több hétig vagy
akár hónapokig is eltarthat, és elfogadhatatlan, mivel
traumatikus élményt jelent a fogva tartott tengerészek
számára.

(7)

Az Indiai-óceánon és az Ádeni-öbölben végrehajtott
támadások száma 2009 eleje óta megnőtt, habár a nyár
folyamán a monszunnak és a kalózok nehéz hajózási
körülményeinek köszönhetően rövidebb szünet volt
tapasztalható. A kalózok 2009 folyamán legalább 164
támadást követtek el, és ezek közül 48 esetben sikerült
hajót zsákmányolniuk.

(8)

A bevált gyakorlati intézkedések értelmében a tengeré
szeti vállalatokat és a hajókat arra ösztönzik, hogy az
Ádeni-öbölben való áthaladást megelőzően regisztrál
janak a Tengerészeti Biztonsági Központ – Afrika Szarva
(Maritime Security Centre – Horn of Africa, MSCHOA)
weboldalán (http://www.mschoa.org). Az itt regisztráló
hajók az említett hajózási térség aktuális helyzetével
kapcsolatosan minden rendelkezésre álló információt

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 292. cikkére,
mivel:

(1)

(2)

(3)

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Tengerészeti
Biztonsági Bizottsága a Szomália partjainál végrehajtott
kalóztámadások megélénkülése miatt 2009. május 27.
és június 5. közötti 86. ülésszakán intézkedéssorozatot
fogadott el. A bizottság több körlevelet is kibocsátott,
amelyek részben a hajók elleni kalóztámadásokkal és
fegyveres rablásokkal szembeni intézkedésekre vonat
kozó, hatályban lévő általános ajánlásokat frissítették,
részben pedig olyan egyedi intézkedéseket állapítottak
meg, amelyek az Ádeni-öbölben és Szomália partjainál
végrehajtott kalóztámadásokkal szembeni fellépésre
irányulnak.
A 2009. június 23-i, MSC.1/Circ. 1334 számú körlevél
tárgya a következő: „Iránymutatás a hajótulajdonosok és
a hajóüzemeltetők, a hajóparancsnokok és a hajók
személyzete számára a hajók elleni kalóztámadások és
fegyveres rablások megelőzéséről és visszaszorításáról”.
A körlevélben olyan átfogó intézkedéssorozat szerepel,
amelyet a hajók fedélzetén minden körülmények között
alkalmazni lehet támadások megelőzése céljából, illetve
támadások bekövetkezte esetén a személyzetet és a
hajót fenyegető kockázatok minimálisra csökkentése
céljából.
A 2009. június 16-i MSC.1/Circ. 1332 számú körlevél
olyan bevált gyakorlati intézkedéseket közöl, amelyeket
az Ádeni-öbölben és Szomália partjainál végrehajtott
kalóztámadások elkerülése, az azoktól való elrettentés
vagy azok késleltetése céljából a tengerészeti iparágat
képviselő szervezetek dolgoztak ki önkéntes alapon, a
szerződő felek támogatása és ösztönzése mellett, mivel
a Szomália partjainál bekövetkező támadások elleni
fellépés immár halaszthatatlanná vált. A tengerészeti
iparágat képviselő szervezetek ezeket az intézkedéseket
a 2. változatban frissítették, és ez a változat a 2009.
szeptember 29-i MSC.1/Circ. 1335 számú körlevélben
került kibocsátásra.
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megkapnak, ezeket a hajókat az EU NAVFORATALANTA keretében működő katonai erők figyelemmel
kísérik, és ilyen módon mérsékelhető a támadás kocká
zata. Az itt átkelő hajók több mint egyharmada azonban
még mindig nem regisztrált az MSCHOA weboldalán,
ezért a térségben való átkelést biztosító intézkedések
ezekre nem terjeszthetők ki.
(9)

(10)

(11)

Az Európai Unió Tanácsa 2009. június 15-én úgy hatá
rozott, hogy a Szomália partjainál végrehajtott kalóztá
madásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentés, azok
megelőzése és visszaszorítása érdekében 2009. december
13-i kezdettel egy évvel meghosszabbítja az EU
NAVFOR-ATALANTA katonai műveletet. Ez a katonai
művelet az első olyan haditengerészeti művelet, amelyre
az európai biztonság- és védelempolitika (EBVP) kere
tében sor kerül, miután a Tanács megállapította, hogy a
Szomália partjainál végrehajtott kalóztámadások továbbra
is súlyosan fenyegetik a térség tengeri közlekedését.

Az MSC.1/Circ. 1334 és az MSC.1/Circ. 1335 számú
körlevélben ajánlott megelőző intézkedések tényleges,
összehangolt végrehajtása mindenképpen hozzájárul a
Tanács által a Szomália partjainál végrehajtott kalóztáma
dások elleni fellépés érdekében elfogadott haditengeré
szeti védelmi intézkedések eredményességéhez, mivel
ezek kiegészítik az EU NAVFOR-ATALANTA művelet
keretében meghozott intézkedéseket.

A tagállamok feladata a tengeri biztonság megerősítését
célzó intézkedések végrehajtása, valamint az, hogy e célra
minden szükséges eszközt elkülönítsenek és rendelke
zésre bocsássanak,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsák a
kalóztámadások és fegyveres rablások során a hajókat
fenyegető veszélyekkel szembeni megelőző intézkedések
tényleges, összehangolt alkalmazását. Ezek a listába foglalt
és egységesített intézkedések az IMO és a tengerészeti
iparágat képviselő szervezetek széles körű támogatását
élvezik.

2.

2010.3.17.

Általános intézkedések

2.1. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy tájékoztassák a
területükön nyilvántartott üzemeltetőket az IMO Tengeré
szeti Biztonsági Bizottságának 86. ülésszakán elfogadott,
MSC.1/Circ. 1334 számú körlevélről, amely megállapítja
és naprakésszé teszi azokat az önvédelmi célú megelőző
intézkedéseket, amelyek végrehajtására a hajókat és a hajó
zási vállalatokat kalóztámadások és a fegyveres rablások
kockázata esetén, a hajók és kikötőlétesítmények védelmére
vonatkozó nemzetközi szabályzattal (ISPS-szabályzat) össz
hangban felszólítják.
2.2. A Bizottság felkéri a tagállamokat mindenekelőtt annak
biztosítására, hogy hajóik a 725/2004/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet (1) 3. cikke (5) bekezdésének értel
mében kötelező ISPS-szabályzat B. részének 4.28. szabá
lyával összhangban ténylegesen megfelelő létszámú
személyzettel rendelkezzenek.
3.

A Szomália partjainál fennálló helyzettel kapcsolatos intézkedések

3.1. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy tájékoztassák a
területükön nyilvántartott üzemeltetőket az IMO Tengeré
szeti Biztonsági Bizottságának 86. ülésszakán elfogadott és
az MSC.1/Circ. 1335 számú körlevéllel kiegészített,
MSC.1/Circ. 1332 számú körlevélről, amely a tengerészeti
iparágat képviselő szervezetek által rendszeresen közzétett
és frissített bevált gyakorlati intézkedések világszinten
történő alkalmazására ösztönöz az Ádeni-öbölben és
Szomália partjainál végrehajtott kalóztámadások elkerülése,
az azoktól való elrettentés vagy azok késleltetése céljából.
3.2. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a Szomália part
jainál végrehajtott kalóztámadásokkal szemben tegyenek
meg minden szükséges intézkedést az ezen ajánlás mellék
letében felsorolt bevált gyakorlati intézkedések terjesztése,
azok rendszeres frissítésének továbbítása és végrehajtásuk
ellenőrzése céljából.
Kelt Brüsszelben, 2010. március 11-én.
a Bizottság részéről
Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 129., 2004.4.29., 6. o.
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MELLÉKLET
Az Ádeni-öbölben és Szomália partjainál végrehajtott kalóztámadásoktól való elrettentésre irányuló bevált
gyakorlati intézkedések
(2. változat – 2009. augusztus)
Az Ádeni-öbölben és Szomália partjainál végrehajtott kalóztámadások elleni küzdelem érdekében ezeket a bevált gyakor
lati intézkedéseket az iparág következő nemzetközi képviselői támogatják:
1. Független Tartályhajó-tulajdonosok Nemzetközi Szövetsége (International Association of Independent Tanker Owners,
INTERTANKO)
2. Nemzetközi Hajózási Kamara (International Chamber of Shipping, ICS)
3. Olajtársaságok Nemzetközi Tengerészeti Fóruma (Oil Companies International Marine Forum, OCIMF)
4. Balti és Nemzetközi Tengerészeti Tanács (Baltic and International Maritime Council, BIMCO)
5. Gázszállító Tartályhajók és Terminálüzemeltetők Nemzetközi Társasága (Society of International Gas Tanker and
Terminal Operators, SIGTTO)
6. Szárazáru-fuvarozó Hajók Tulajdonosainak Nemzetközi Szövetsége (International Association of Dry Cargo Ship
Owners, INTERCARGO)
7. Védelmi és Kártalanítási Klubok Nemzetközi Csoportja (International Group of Protection and Indemnity Clubs,
IGP&I)
8. Hajótársaságok Nemzetközi Szövetsége (Cruise Lines International Association, CLIA)
9. Tengeri Biztosítók Nemzetközi Uniója (International Union of Marine Insurers, IUMI)
10. Joint War Committee (háborús eseményekkel foglalkozó közös bizottság, JWC) és Joint Hull Committee (a hajótest
biztosításával foglalkozó közös bizottság, JHC)
11. Nemzetközi Tengerészeti Hivatal (International Maritime Bureau, IMB)
12. Közlekedési Dolgozók Nemzetközi Szövetsége (International Transport Workers Federation, ITF)
Ezeket a bevált gyakorlati intézkedéseket az alábbiak is támogatják:
13. Tengerészeti Biztonsági Központ – Afrika Szarva (Maritime Security Centre Horn of Africa, MSCHOA)
14. Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Szervezete (UK Maritime Trade Organisation, UKMTO Dubai)
15. Tengerészeti Összekötő Hivatal (Maritime Liaison Office, MARLO)
Javasolt tervezési és üzemeltetési intézkedések az Ádeni-öblön áthaladó, illetve szomália partjainál elhaladó
hajók tulajdonosai, üzemeltetői, kezelői és hajóparancsnokai számára
Célkitűzés
1. Ez a dokumentum bevált gyakorlati intézkedéseket kíván közrebocsátani annak érdekében, hogy a vállalatok és a
hajók számára segítséget nyújtson a kalóztámadások elkerülésében, az azoktól való elrettentésben és a sikeres
támadások késleltetésében az Ádeni-öbölben és Szomália partjainál. A dokumentummal kapcsolatos konzultációba
bevont szervezetek a térségben áthaladó hajók tulajdonosainak és üzemeltetőinek túlnyomó többségét képviselik.
2. Ezek a szervezetek ösztönzik majd tagjaikat e bevált intézkedések alkalmazására, és arra törekednek, hogy ezeket más,
hajózásban érdekelt felek körében is terjesszék a térségben végrehajtott kalóztámadások elleni küzdelem bevált
irányítási gyakorlataiként. Ez a dokumentum az IMO MSC MSC.1/Circ.1334 számú körlevelében foglalt iránymuta
tásokat egészíti ki.
A támadások jellemző profiljai és a levont tanulságok
1. 2008-ban és 2009 első felében az Ádeni-öböl egész térségében, Szomália partjainál, valamint az Indiai-óceán
tágabban vett északnyugati részén megnőtt a kereskedelmi hajók elleni kalóztámadások száma. A támadások
kezdetben az Ádeni-öböl északi részén összpontosultak, de távolabb, Szomália keleti partjainál is sor került táma
dásokra.
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2. A sikeres támadások elemzése azt mutatja, hogy a kalózok az alábbi közös sebezhető pontokat használják ki:
a) alacsony sebesség;
b) alacsony szabadoldal;
c) nem megfelelő tervezés és eljárások;
d) láthatóan alacsony készültségi szint és/vagy nyilvánvaló önvédelmi intézkedések hiánya;
e) nyilvánvaló, hogy a hajó lassan reagál.
3. Általában két vagy több kicsi, nagy sebességű (akár 25 csomóval haladni képes) könnyű csónakot (szkiffet) hasz
nálnak a támadáskor, és ezek gyakran a hajó bal oldala és/vagy tatja felől közelítenek.
4. A kalóz „anyahajók”, vagyis a személyzetet, felszerelést, készleteket és kisebb támadó járműveket szállító nagyobb
hajók használata lehetővé tette, hogy a parttól távolabb is sikeresen hajtsanak végre támadásokat.
5. Hajnalban és sötétedéskor kell a legéberebbnek lenni, mivel a támadások többségére ezekben az időszakokban került
sor.
6. A nagyobb sebességű (legalább 15 csomóval haladni képes) hajók ne feltételezzék, hogy biztonságban vannak a
támadásokkal szemben, a sebesség azonban a védekezés hatékony formája. A hajók parancsnokának a sebesség
csökkentését célzó megfélemlítése érdekében a térségben sor került már kézifegyverek és rakétavetők használatára
is. Ilyen körülmények között hatékonynak bizonyult a teljes hajózási sebesség fenntartása.
7. Az eltérítési kísérletek többségét olyan hajószemélyzet verte vissza, akik már az áthaladás előtt terveztek és gyako
roltak, és hatékonyan alkalmaztak passzív ellenintézkedéseket.
8. Az uralkodó időjárási viszonyok és a tenger állapota is nagyban befolyásolják a támadók cselekvési képességét. A 18
csomót meghaladó szélerősség és a 2 méternél magasabb hullámok elegendőnek bizonyulhatnak ahhoz, hogy
védelmet nyújtsanak minden hajónak – kivéve a legveszélyeztetettebbeket –, különösen, ha a hajóparancsnok teljes
mértékben figyelembe veszi a bevált gyakorlati intézkedéseket.
Ajánlott bevált gyakorlati intézkedések
1. B e v e z e t é s
a) Annak elismerése mellett, hogy a hajóparancsnok mindenkor teljes körű mérlegelési joggal rendelkezik az említett
térségben történő kalóztámadások elkerülését, az azoktól való elrettentést vagy a támadások késleltetését illetően,
ezt a bevált gyakorlati intézkedésekről szóló dokumentumot bocsátjuk a hajók tulajdonosai, üzemeltetői, parancs
nokai és személyzete rendelkezésére.
b) Az ebben a dokumentumban tárgyalt intézkedések nem mindegyike alkalmazható minden hajóra. Ezért a kocká
zatelemzés részeként javasolt értékelést végezni annak eldöntésére, hogy a bevált intézkedések közül melyek
lesznek a legmegfelelőbbek az adott hajó tekintetében. Az alábbiak azonban általában véve eredményesnek
bizonyultak:
2. Á t h a l a d á s e l ő t t – á l t a l á n o s t e r v e z é s
a) Általános
i. A térségben a hajók számára az UKMTO Dubai az első kapcsolattartási pont. Az UKMTO Dubai biztosítja a
hajóparancsnokok és a katonai erők közti mindennapi kapcsolódási pontot, kommunikál a hajókkal, és
közvetlenül egyeztet az MSCHOA-val és a tengeren lévő haditengerészeti parancsnokokkal. Az UKMTO
Dubai rendszeres jelentéseket kér a hajók földrajzi helyzetéről és tervezett mozgásáról. Ezeket az adatokat
arra használják, hogy segítsenek a haditengerészeti egységeknek pontos képet fenntartani a tengeri közleke
désről. (További információk az A. mellékletben szereplő glosszáriumban szerepelnek.)
ii. A Tengerészeti Biztonsági Központ – Afrika Szarva (Maritime Security Centre – Horn of Africa, MSCHOA) az
európai uniós erők (EU NAVFOR) tervezési és koordinációs hatósága az Ádeni-öbölben és Szomália partjainál.
(Lásd az A. mellékletben szereplő glosszáriumot.)
iii. A Tengerészeti Összekötő Hivatal (Marine Liaison Office, MARLO) az Egyesített Tengerészeti Erők (Combined
Maritime Forces, CMF) és a térség kereskedelmi hajózási közössége között biztosít információcserét. (Lásd az
A. mellékletben szereplő glosszáriumot.)
iv. A nagy kockázatú területen való áthaladás előtt a tulajdonos és a hajóparancsnok végezzen saját kockázat
értékelést annak megállapítására, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján a hajót érő kalóztáma
dásoknak mi a valószínűsége, illetve mik a várható következmények. E kockázatértékelés eredményeként meg
kell határozni a megelőzésre, mérséklésre és helyreállításra szolgáló intézkedéseket, és ennek során ötvözni
kell a kötelező előírásokat és a kalóztámadások elleni küzdelemmel kapcsolatos kiegészítő intézkedéseket.
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v. Válságkezelési eljárásaik kidolgozásakor a vállalatoknak megfelelő intézkedéseket kell figyelembe venniük,
hogy az IMO és az iparág egyéb szereplői által ajánlott, az adott körülményeknek és a hajó típusának
megfelelő intézkedések bevezetésével nézzenek szembe a kalóztámadás fenyegetésével.
vi. A haditengerészeti hatóságok kérjenek előzetes értesítést a hajó tervezett áthaladásáról, hogy azonosíthassák a
sebezhető pontokat, és megtervezhessék a megfelelő védelmet. Ezt főképp az alábbiak útján valósítják meg:
1. Előzetes jelentés küldése az UKMTO Dubai részére (e-mail vagy fax).
2. Előzetes jelentés küldése a MARLO részére (e-mail vagy fax).
3. Továbbá ha tervezik az Ádeni-öblön való áthaladást, illetve az é. sz. 12°, k. h. 58° és d. sz. 10° által
határolt területen belül terveznek hajózni: regisztrálják a hajó mozgását az MSCHOA-nál (online, e-mailben
vagy faxon).
vii. Bár intézkedéseket kell hozni a kalózok hajóra szállásának megakadályozására, a személyzet és az utasok
biztonsága a legfontosabb.
b) Vállalati tervezés:
Kifejezetten ajánlott, hogy a vezetők és/vagy az üzemeltetési részleg regisztráljanak az MSCHOA honlapján (www.
mschoa.eu), hogy annak korlátozott részeihez is hozzáférhessenek, tekintsék át az ott található információkat, és
azokat szükség szerint osszák meg a flottájukon belül.
i. 4–5 nappal azt megelőzően, hogy a hajó belépne az ajánlott nemzetközi tranzitfolyosóra (International
Recommended Transit Corridor, IRTC), vagy az északi szélesség 12°, a keleti hosszúság 58° és a déli szélesség
10° által határolt területre, gondoskodjanak a hajó mozgásának az MSCHOA-nál (online, e-mailben vagy
faxon) történő regisztrálásáról (Vessel Movement Registration). Figyelem: ezt a hajó és a vállalat egyaránt
megteheti.
ii. A hajókra és kikötőlétesítményekre vonatkozó nemzetközi szabályzat (International Ship and Port Facility
Code, ISPS) előírásainak megfelelően a kalóztámadás veszélyének elhárítására tekintsék át a hajó kockázat
értékelését és a hajó biztonsági tervének végrehajtását.
iii. A vállalat biztonsági tisztviselőjét (Company Security Officer, CSO) arra ösztönözzük, hogy a nagy kockázatú
áthaladások tekintetében gondoskodjon készenléti terv meglétéről, annak begyakorlásáról, valamint arról,
hogy a hajóparancsnokot és a hajó biztonsági tisztjét (Ship Security Officer, SSO) a tervről tájékoztassák,
illetve azt megvitassák vele.
iv. Legyenek tudatában a különösen nagy kockázatú tengeri területeknek nyilvánított területeknek.
v. Adjanak iránymutatást a hajójuk parancsnokának a térségben való áthaladás előnyben részesített és lehetséges
módjai tekintetében (csoportos áthaladás, kísért csoportos áthaladás, nemzeti konvoj stb.)
vi. Tartsanak rendszeres képzéseket a személyzet számára.
vii. A vállalat a saját belátása szerint alkalmazhat további magán biztonsági őröket, de fegyveres őrök alkalmazása
nem ajánlott.
viii. Mérlegeljék további források bevonását az őrségben lévők létszámának növelésére.
ix. A nagy kockázatú területeken való áthaladás előtt vegyék fontolóra a hajó önvédelmi eszközökkel (Self
Protection Measures, SPM) való felszerelését.
c) Hajóparancsnoki tervezés:
i. Az „előzetes jelentés” megtétele az UKMTO Dubai és a MARLO részére (e-mail vagy fax) a Szuez, a keleti
hosszúság 78° és a déli szélesség 10° közti, jelentés tárgyát képező területre történő belépéskor; lásd a Q6099
számú, kalóztámadások elleni tervező térképet.
ii. 4–5 nappal azt megelőzően, hogy a hajó elérné az IRTC-t, vagy az északi szélesség 12°, a keleti hosszúság 58°
és a déli szélesség 10° által határolt területet, gondoskodjon a hajó mozgásának az MSCHOA-nál (online, emailben vagy faxon) történő regisztrálásáról. Figyelem: ezt a hajó és a vállalat egyaránt megteheti. Ha a vállalat
teszi meg, a hajóparancsnokoknak meg kell győződniük a vállalatuknál arról, hogy az adataikat az MSCHOA
helyesen regisztrálta.
iii. A térségben való áthaladás előtt ajánlott a személyzet részletes tájékoztatása.
iv. A kalóztámadások elleni készenléti tervről bebizonyosodott, hogy akkor a legeredményesebb, ha előzetesen
végrehajtják. A térségbe érkezés előtt gyakorlatot tartanak, a tervet áttekintik és a személyzet minden tagját
tájékoztatják a feladatáról, ideértve a kalóztámadást jelző riasztójelzés bemutatását is.
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v. A hajóparancsnokok számára javasolt, hogy készítsenek vészhelyzeti kommunikációs tervet is, az összes
fontos, vészhelyzet esetén értesítendő számmal és előre elkészített üzenetekkel, amelyeknek könnyen elérhe
tőnek kell lenniük, vagy folyamatosan ki kell őket függeszteni a kommunikációs panel közelében (pl. az
MSCHOA, IMB PRC, a vállalat biztonsági tisztviselője stb. telefonszámai – lásd a B. mellékletben szereplő
címlistát.)
vi. Határozza meg a hajó AIS-politikáját: a SOLAS lehetővé teszi a hajóparancsnok számára, hogy belátása szerint
kikapcsolja az AIS-t, ha annak használata véleménye szerint növeli a hajó veszélyeztetettségének mértékét.
Azonban annak érdekében, hogy az Ádeni-öbölben állomásozó haditengerészeti erők számára nyomkövetési
adatokat szolgáltassanak, ajánlott folytatni az AIS-adást, azt azonban a hajó azonosságára, földrajzi helyzetére,
útirányára, sebességére, navigációs állapotára és a biztonsággal kapcsolatos adatokra korlátozva. Szomália
partjainál a döntés ismét a hajóparancsnok belátására van bízva, de jelenleg a haditengerészet azt javasolja,
hogy az AIS-t teljesen kapcsolják ki. Kétség esetén ezt az MSCHOA-val lehet egyeztetni.
3. A z ú t t e r v e z é s e a z á t h a l a d á s e l ő t t
a) A hajókat arra ösztönözzük, hogy a térségben történő hajózás során jelentsék a déli pozíciójukat, útirányukat,
sebességüket, becsült és tényleges érkezési idejüket az UKMTO Dubainak és a MARLO-nak.
b) Arra is ösztönözzük a hajókat, hogy növeljék az ilyen jelentések gyakoriságát, amikor az ismerten nagy kockázatú
vagy kalóztámadások által gyakran érintett területeken közlekednek, továbbá tegyenek jelentést, amikor az Ádeniöbölben elhagyják a Q6099 számú, kalóztámadások elleni tervező térkép szerinti A vagy B pontot.
c) Az Ádeni-öbölben
i. Az EUNAVFOR kifejezetten ajánlja, hogy a hajók az IRTC-n belül hajtsák végre az áthaladást. A nyugatra tartó
hajók inkább a folyosó északi, a keletre tartók pedig a folyosó déli része felé tartsanak. Csoportos áthaladás
esetére az MSCHOA holnapján található az Ádeni-öblön belüli csoportos áthaladásra, annak idejére és sebes
ségére vonatkozó útmutató.
ii. A hajók áthaladás közben kerüljék el a jemeni felségvizekre történő belépést. Ez az általános nemzetközi
szokásjog miatt van így, mivel a jemeni felségvizeken megtámadott hajókat a nemzetközi (nem jemeni) katonai
erők nem védhetik meg.
iii. Az MSCHOA útvonalakra vonatkozó tanácsainak betartása érdekében a hajókat kérhetik az áthaladási tervek
módosítására.
iv. Csoportos áthaladás során a hajók ne számítsanak arra, hogy folyamatosan hadihajó fogja kísérni őket. Mind
azonáltal az Ádeni-öbölben tartózkodó összes hadihajó – akár része az EUNAVFOR-nak, akár azzal egyezteti a
műveleteit – tud az Ádeni-öbölben történő csoportos áthaladásokról, és hozzáfér a veszélyeztetett hajózásra
vonatkozó minden adathoz.
v. Az MSCHOA kifejezetten ajánlja a hajóparancsnokoknak, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg azért, hogy
az Ádeni-öböl legnagyobb kockázatú területein való áthaladás idejét éjszakára tervezzék (az MSCHOA ad majd
tanácsot a hajóknak). Nagyon kevés sikeres támadásra került sor eddig éjszaka.
d) Az Ádeni-öblön kívül
i. A Szomália keleti partjainál elhaladó hajók az útvonalra vonatkozó legfrissebb tanácsokért látogassák meg az
MSCHOA honlapját vagy konzultáljanak az UKMTO Dubaijal.
ii. A hajóparancsnokoknak ekkor is a szokásos módon tájékoztatniuk kell az UKMTO Dubait hajójuk útvonaláról
és adatairól.
e) A B. melléklet számos hasznos elérhetőséget ismertet.
4. Á t h a l a d á s e l ő t t – v é d e l m i i n t é z k e d é s e k
a) A személyzet létszámát is figyelembe véve biztosítsák, hogy a hajó mindennapi működését előre megfelelően
módosítsák úgy, hogy kipihent és megfelelő eligazításban részesített személyzet álljon őrt, és megfelelő számú őr
álljon rendelkezésre. A hajóparancsnoknak és az őrszolgálat tisztjeinek tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen
hatása van a cikcakkmanővereknek a hajó fedélzetén (bármilyen tengeri viszonyok között) és különösen azzal,
hogy milyen hatása lehet ezeknek a manővereknek a hajó sebességének csökkentésekor.
b) Fontolják meg a külső kommunikáció (rádiók, kézi készülékek és AIS-információk) biztonsággal és védelemmel
kapcsolatos alapvető kommunikációra és SOLAS információkra való minimalizálását, míg áthaladnak az Ádeniöblön és elhaladnak Szomália partjai előtt.
c) További segédgépek, köztük generátorok és kormányzó motorok működtetésével növeljék a készenlétet és
redundanciát.
d) Növeljék a figyelőszolgálatot/a híd személyzetét.
e) Lássák el személyzettel a gépteret.
f) Tegyék biztonságossá és ellenőrizzék a hídhoz, a géptérhez, a kormányberendezés helyiségéhez, valamint minden
lakótérhez/belső térhez való hozzáférést. Minden lehetséges hozzáférési pontra vonatkozóan (ajtók, hajóablakok,
szellőzőnyílások stb.) készüljön kockázatértékelés, és gondoskodjanak ezek megfelelő biztosításáról, különösen,
ha a lehetséges hozzáférési pontot elég nagynak tartják egy támadó behatolásához. A lakótér és a belső munka
állomások megközelítését és elhagyását egyetlen belépési pontra kell korlátozni a nagy kockázatú területeken való
áthaladáskor. Egyik alkalmazott intézkedés sem akadályozhatja veszély esetén a belső térből kivezető KIJÁRATOK
használatát, azoknak azonban biztonságosnak kell maradniuk a kívül lévő kalózok behatolásával szemben.
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g) Vészhelyzet esetén a hadihajók a 16-os URH csatornán érhetőek el (tartalék csatorna: 8-as).
h) Ellenőrizzék, hogy minden létra és külső felszerelés a helyén vagy a fedélzeten legyen.
i) Ellenőrizzék, hogy a már előre elhelyezett önvédelmi eszközök továbbra is biztonságosan vannak beszerelve, és
jól működnek. Tartsák szem előtt, hogy az ideiglenes eszközök meglazulhatnak és ennek következtében adott
esetben csak korlátozott védelmet nyújtanak.
j) Ha a hajó szabadoldala viszonylag alacsony, a csáklyák beleakadásának megelőzésére vegyék fontolóra a hajó
perem kiszélesítését. Ilyen intézkedésekkel kapcsolatos példák az MSCHOA honlapján szerepelnek.
k) Javasolt kalóztámadás esetére gyülekezőhelyet vagy megerősített állást kijelölni, és lezárási eljárásokat gyakorolni,
hogy késleltessék a hajó feletti irányítás átvételét, és hogy időt nyerjenek. Ideális esetben ennek a helynek távol
kell esnie a külső válaszfalaktól és hajóablakoktól. A megerősített állások használatáról és a használatuk módjáról
szóló folyamatban lévő vita miatt a hajóparancsnokoknak javasoljuk, hogy rendszeresen egyeztessenek az
MSCHOA-val.
l) További őrszemek szimulálása céljából adott esetben használjanak bábukat a korlátnál. Ha azonban a hajó
felépítése miatt vannak olyan helyek, ahova az őrszemek nem látnak el, és a biztonsági értékelés feltárja ezt a
kockázatot, nem árt ezekre a helyekre is őröket állítani.
m) Javasolt, hogy a tűzoltószivattyúk és/vagy tömlők nyomás alatt legyenek és készen álljanak a hajó köré történő
locsolásra, különösen a legveszélyeztetettebb pontokon.
n) Adott esetben alakítsanak ki továbbá vízfüggönyt a hajó körül a hajóra szállástól való további elrettentés
érdekében.
o) Adott esetben alkalmazzanak szögesdrótot/fizikai akadályokat a far/a legalacsonyabb hozzáférési pontok körül, a
személyzet biztonságát és a menekülési lehetőségeket is figyelembe véve.
p) Adott esetben használjanak passzív védelmi felszereléseket.
q) Adott esetben biztosítsanak éjjellátó optikai eszközöket sötétben történő használatra.
r) Működtessenek CCTV-t (ha be van szerelve.).
5. Á t h a l a d á s k ö z b e n – ü z e m e l t e t é s
a) Az önvédelmi eszközök alkalmazásakor a hajó személyzete ne legyen kitéve szükségtelen kockázatnak.
b) Az Ádeni-öbölben tartózkodó minden hajót határozottan arra ösztönzünk, hogy használják az IRTC-t, és
kövessék az MSCHOA csoportos áthaladásra és időpontokra vonatkozó javaslatait, amelyek az MSCHOA
honlapján találhatók.
c) Felhívjuk a tengerészek figyelmét az IMO 2009. augusztus 4-én kelt, SN.1 Circ. 281 számú, „Információ az
Ádeni-öblön áthaladó hajók nemzetközileg elismert tranzitfolyosójáról” (Internationally Recognised Transit
Corridor, IRTC) című körlevelére is, amely szerint az aktuális körülmények alapján a katonai hatóságok megvál
toztathatják az IRTC-t. A tengerészeket ezért arra ösztönözzük, hogy az MSCHOA http://www.mschoa.org című
honlapjáról vagy az adott területre vonatkozóan közzétett NAV-figyelmeztetésekből szerezzenek aktuális infor
mációkat.
d) Ha csoportos áthaladást terveznek az IRTC-n át: haladjanak a csoportos áthaladás sebességével, de legyenek
figyelemmel a hajó korlátaira. (A jelenlegi javaslat például az, hogy ha legnagyobb hajózási sebességük 16 csomó,
akkor adott esetben csatlakozzanak egy 14 csomós csoportos áthaladáshoz, és tartalékoljanak 2 csomót.)
e) Ha nem terveznek csoportos áthaladást az IRTC-n át: tartsák fenn a maximális hajózási sebességet a nagy
kockázatú területen. (A jelenlegi javaslat az, hogy ha a hajó legnagyobb hajózási sebessége több mint 18 csomó,
akkor ne lassítsanak le csoportos áthaladás céljából. Ehelyett tartsák fenn a maximális hajózási sebességet, és
igyekezzenek a nagy kockázatú terület minél nagyobb részén sötétben áthaladni.)
f) A hajók mindig tartsák be a tengeri ütközések elkerülésére vonatkozó nemzetközi szabályokat. A hajóparancs
nokok törekedjenek arra, hogy az IRTC-be való csatlakozáskor és annak elhagyásakor ne akadályozzák más hajók
biztonságos közlekedését. Éjszaka ne kapcsolják ki a navigációs fényeket. Kövessék a lobogó szerinti állam
hatósága által adott útmutatást.
g) Csak a biztonság által megkövetelt mértékben világítsák ki a fedélzetet. A hajótest körüli árnyékos részek
megvilágítása növelheti az őrszemek által belátható területet, de csak ahol ez összeegyeztethető a biztonságos
hajózással. Ahol ilyen fel van szerelve és ha szükségesnek tartják, adott esetben használjanak azonnal „távirá
nyítású” hajófényszórókat, ha gyanús tevékenységet észlelnek a hajó körül, a fényszórók használata megriaszthatja
és elrettentheti a lehetséges támadókat. (A jelenlegi haditengerészeti javaslat az, hogy csak navigációs fényeket
használva haladjanak át.)
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h) Tartsanak a kalózok „anyahajóiról” készült fényképeket a hídon. Azonnal jelentsék, ha ilyet észlelnek. Mindig
jelentsék az anyahajógyanús hajók észlelését az UKMTO Dubainak és az IMB PRC-nek. (Az ilyen információ
továbbadására vagy bármilyen más támadás vagy észlelés jelentésére szolgáló kalóztámadási jelentés mintáját lásd
a C. mellékletben.)
i) A hajóparancsnok igyekezzen a lehető legkorábban értékelni a fenyegetést. Amint a hajóparancsnok úgy érzi,
hogy fenyegetés van kialakulóban, azonnal hívja az UKMTO Dubait.
j) Minden rendelkezésre álló eszközzel éberen figyeljék, hogy felbukkannak-e gyanús vízi járművek, különösen a
hajó hátuljánál és mindkét oldalon.
k) A hajó személyzetét ne tegyék ki felesleges kockázatnak. A nagy kockázatú területen csak az elengedhetetlen
munkákat végezzék a fedélzeten. Amennyire lehetséges, a hajóparancsnok tartsa távol a személyzet tagjait a külső
fedélzetektől, amíg sötét van, de legyen figyelemmel arra a kötelezettségre, hogy mindig teljes és megfelelő
figyelőszolgálatot kell fenntartani.
l) A személyzet fény- és hangjelzéssel, illetve egyéb műveletekkel tudassa a kalóznak vélt személyekkel, hogy
észrevették őket.
m) Kereskedelmi forgalomban sokféle olyan halált nem okozó védelmi eszköz kapható, amely szóba jöhet; ezeket
azonban a vállalatoknak kell értékelniük a hatékonyságuk és az érintett hajó konkrét jellemzői és gyenge pontjai
alapján.
6. K a l ó z t á m a d á s e s e t é n
a) Kövessék a hajó előre elkészített készenléti tervét.
b) Aktiválják a vészhelyzeti kommunikációs tervet, és azonnal jelentsék a támadást a támadás esetén az egyetlen és
elsődleges kapcsolattartónak, az UKMTO Dubainak (az MSCHOA – mint a térségben történt kalóztámadások
folyamatosan működtetett tengerészeti biztonsági megfigyelő központja – továbbra is tartalék kapcsolattartási
pontként működik támadás esetén).
c) Hozzák működésbe a hajó biztonsági riasztórendszerét, amely riasztja a vállalatuk biztonsági tisztviselőjét és a
lobogó szerinti államot. A támadás utáni jelentéseket a 9. pontban részletezettek szerint a lehető leggyorsabban el
kell juttatni minden fontos kalóztámadás-bejelentő központnak.
d) Ha a hajóparancsnok gyakorolta az automata azonosító rendszer (Automatic Identification System, AIS) kikap
csolására való jogát a kalóztámadásokkal érintett területen való áthaladáskor, a rendszert kalóztámadás esetén be
kell kapcsolni.
e) Kapcsolják be a vészcsengőt, és a hajó vészhelyzeti tervének megfelelően tegyenek „kalóztámadás” bejelentést.
f) Adjanak le vészjelzést a 16-os URH csatornán (illetve a tartalék 8-as csatornán, amelyet a haditengerészeti
egységek figyelik). Küldjenek vészjelzést a digitális szelektív hívóberendezésen (Digital Selective Calling, DSC)
és adott esetben Inmarsat-C útján. Létesítsenek telefonkapcsolatot az UKMTO Dubaijal.
g) Ha lehetséges, a hajó útvonalának megváltoztatásával és a sebesség növelésével akadályozzák meg, hogy a szkiffek
utolérjék a hajót (1). A kalózok nagyon nehezen tudnak feljutni olyan hajó fedélzetére, amely:
i. több mint 15 csomós sebességgel halad;
ii. manőverezik – javasolt, hogy a hajóparancsnokok a lehető leghamarabb kezdjenek folyamatos cikcakkmanő
verekbe, hogy a sebesség fenntartása mellett tovább késleltessék a hajóra szállást. Vegyék figyelembe, hogy ha a
kalózok jobban ki vannak téve a szélnek/hullámoknak, és a megtámadott hajó az oldalhullámot és a farhul
lámot is kihasználja, ezzel megnehezíthetik a kalózok járműve számára, hogy lépést tartsanak. A hajóparancs
nokok és az őrszolgálatért felelős tisztek ismerjék a hajó kezelési és manőverezési jellemzőit. Különös
figyelmet kell fordítani a változó kormányzási parancsok hatására és arra, hogy ezek hogyan befolyásolhatják
a hajó sebességét.
h) Védelmi intézkedésként hozzák működésbe a tűzoltószivattyúkat.
i) Adott esetben kapcsolják fel az előre néző fedélzeti fényeket, hogy felhívják a figyelmet hajójukra, és segítsék elő,
hogy az érkező katonai erők támadás alatt álló hajóként azonosítsák hajójukat.
j) A hajó készenléti tervének megfelelően gyülekeztessék a személyzet maradék tagjait.
(1) Ha időt tudnak nyerni a katonai erők megérkezéséig, ez gyakran a támadás feladására készteti a kalózokat. Ezért elengedhetetlen az
MSCHOA-nál időben történő regisztráció, a csoportos áthaladások idejének használata és az, hogy közöljék a helyzetüket az UKMTO
Dubaijal: ezáltal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a haditengerészeti támogatás a közelben lesz, ha támadnak a kalózok.
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7. H a a k a l ó z o k f e l j u t o t t a k a h a j ó r a
a) Mielőtt a kalózok feljutnának a hídra, értesítsék az UKMTO Dubait, és ha van rá idő, a vállalatot.
b) Ne álljanak ellen; ez szükségtelen erőszakhoz vezethet és baja eshet a személyzetnek.
c) Ha el kell hagyni a hidat/gépteret, állítsák le a főgépet; ha lehetséges, teljesen állítsák le a hajót és navigáljanak
távol más hajóktól.
d) Őrizzék meg a nyugalmukat és teljes mértékben működjenek együtt a kalózokkal.
e) Biztosítsák, hogy a hídon dolgozó csapaton kívül a személyzet minden tagja egy helyen, együtt maradjon.
f) Ha bezárkóztak a megerősített állásba, gondoskodjanak arról, hogy belső védelem/fedezék álljon rendelkezésre
arra az esetre, ha a kalózok erőszakkal próbálnak behatolni. Tartsák távol magukat a belépési pontoktól/ajtóktól és
hajóablakoktól/ablakoktól – ne álljanak ellen a behatolásnak. Használják a megerősített állás vészhelyzeti kommu
nikációs eszközeit a hatóságokkal való kommunikációra.
8. K a t o n a i f e l l é p é s e s e t é n
a) A személyzetet tájékoztassák, hogy katonai művelet közben soha NE használjanak vakus fényképezőgépet.
b) Abban az esetben, ha katonai személyzet a hajó fedélzetén hajt végre műveletet, a hajó személyzetének minden
tagja feküdjön a fedélzetre, két kézzel takarják le a fejüket, a kezük legyen látható és üres.
c) Álljanak készen a személyazonosságukra és a hajón betöltött státusukra vonatkozó kérdések megválaszolására.
d) Legyenek tudatában annak, hogy a térségben állomásozó haditengerészeti egységek közül nem mindnek az angol
a munkanyelve.
e) A katonai erők először minden személyt ártalmatlaníthatnak, akit találnak. Ez bevett gyakorlat. Tájékoztassák és
készítsék fel a hajó személyzetét, hogy számítsanak erre, és hogy a fedélzeten megkezdett katonai művelet kezdeti
szakaszában teljes mértékben működjenek együtt.
9. U t ó l a g o s j e l e n t é s ( l á s d a C . m e l l é k l e t e t )
a) Minden kalóztámadás vagy gyanús tevékenység után létfontosságú, hogy az esetről részletes jelentést adjanak az
MSCHOA-nak, az UKMTO Dubainak és az IMB-nek.
b) Ezzel biztosítható a teljes körű elemzés és a kalóztámadások tendenciáinak megállapítása, értékelhetők a kalózok
által használt technikák és a taktika változása, továbbá biztosítható, hogy megfelelő figyelmeztetést lehessen kiadni
a közelben lévő többi kereskedelmi hajónak.
c) A hajóparancsnokokat ezért arra kérjük, hogy töltsék ki a C. mellékletben szereplő egységesített kalóztámadásbejelentő űrlapot.
A bevált gyakorlati intézkedések frissítése
1. E bevált gyakorlati intézkedéseket reményeink szerint rendszeresen frissítik majd az operatív tapasztalatok és a levont
tanulságok alapján. Az e dokumentum által érintett felek arra törekednek majd, hogy rendszeresen találkozzanak e
bevált gyakorlati intézkedések frissítése és a felülvizsgálatnak a saját tagjaikhoz és egyéb érdekelt szervezetekhez való
eljuttatása céljából.
2. Kétség esetén tekintsék meg az MSCHOA honlapját, amelyet folyamatosan frissítenek újabb fontos információkkal
(figyelemmel arra, hogy azokat nem feltétlenül hagyta jóvá minden fent felsorolt szervezet).
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A. MELLÉKLET
GLOSSZÁRIUM
Az érintett koordinációs testületek szerepe és egymáshoz való viszonyuk.
EUNAVFOR
Az EUNAVFOR a Tengerészeti Biztonsági Központot (Afrika Szarva) működtető koordinációs hatóság. Minden információ
és elérhetőség megtalálható az MSCHOA honlapján.
MSC (HOA) Tengerészeti Biztonsági Központ (Afrika Szarva)
Az MSCHOA-t az Európai Unió (EU) hozta létre az Afrika szarvánál tapasztalható kalóztámadások elleni küzdelmet célzó
európai biztonság- és védelmi politikai kezdeményezés részeként. Ez a tevékenység az EU NAVCO megalapításával, 2008
szeptemberében kezdődött. Ez a Brüsszelben dolgozó koordinációs egység a tengerhajózási közösség széles körével
alakított ki kapcsolatokat, és koordinációt biztosított a térségben működő EU-erőkkel. 2008 novemberében az Európai
Unió Tanácsa nagyobb lépést tett előre egy haditengerészeti misszió – az EU NAVFOR ATALANTA – felállításával, abból
a célból, hogy a kalóztámadások megelőzésével, az azoktól való elrettentéssel és a térségben a kereskedelmi hajózás
védelmezése terén nyújtott segítséggel javítsák a tengerhajózási biztonságot Szomália partjainál.
UKMTO Dubai – (Egyesült Királyság) Tengeri Kereskedelmi Műveletek
Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveletei (UK Maritime Trade Operations, UKMTO Dubai) nevű szervezet
Dubajban működő irodája kapcsolattartási pontként szolgál az iparágnak az Egyesített Katonai Erőkkel (Combined
Military Forces, CMF) való összekötésében. Az UKMTO Dubai működteti az önkéntes jelentési rendszert is, amelynek
keretében a kereskedelmi hajókat olyan napi jelentések küldésére ösztönzik, amelyben megadják a földrajzi helyzetüket és
a következő kikötőjükbe való érkezés becsült időpontját, miközben áthaladnak a Szuez, a keleti hosszúság 78° és a déli
szélesség 10° által határolt területen. Az UKMTO Dubai ezután nyomon követi a hajókat, és a földrajzi helyzetre
vonatkozó adatokat átadja a CMF-nek és az uniós parancsnokságnak. A kereskedelmi forgalmat érintő, fontosabb felme
rült információkat ezután közvetlenül a hajóknak lehet átadni a vállalati irodák helyett, ez javítja az incidensekre való
reagálás képességét és időt takarít meg.
További információkért vagy az önkéntes jelentési rendszerhez való csatlakozás ügyében kérjük, lépjen kapcsolatban az
UKMTO Dubaijal: UKMTO@eim.ae
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B. MELLÉKLET
Hasznos címjegyzék
UKMTO Dubai
E-mail
Telefon
Mobiltelefon
Fax
Telex

UKMTO@eim.ae
+ 971 505523215
+ 971 43065710
(51) 210473

MSCHOA
A honlapon keresztül jelentési célból
Telefon
Fax
E-mail

www.mschoa.org
+ 44 (0) 1923958545
+ 44 (0) 1923958520
postmaster@mschoa.org

IMB PRC
E-mail
Telefon
Mobiltelefon
Fax
Telex

piracy@icc-ccs.org
+ 60 320310014
+ 60 320785769
MA34199 IMBPC1

MARLO
E-mail
Telefon
Mobiltelefon

Marlo.bahrain@me.navy.mil
+ 973 17853927
+ 973 39442117
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C. MELLÉKLET
NYOMONKÖVETÉSI JELENTÉS – KALÓZTÁMADÁS BEJELENTÉSE
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Az Ádeni-öbölben és szomália partjainál végrehajtott kalóztámadásoktól való elrettentésre szolgáló bevált
gyakorlati intézkedéseket kiegészítő további iránymutatások a halászati tevékenységet végző hajók részére
I. Ajánlások halászati övezetekben tartózkodó hajók részére
1. A nem szomáliai halászhajók kerüljék a Szomália partjaitól 200 tengeri mérföldön belül történő tevékenységet vagy
áthaladást, függetlenül attól, hogy arra vonatkozóan rendelkeznek-e engedéllyel.
2. Ne kezdjenek halászati tevékenységbe, ha a radar azonosítatlan hajók jelenlétét jelzi.
3. Ha a kalózok által jellemzően használt típusú poliészter szkiffeket észlelnek, teljes sebességgel távolodjanak tőlük, a
széllel szemben a tenger felé haladva, hogy megnehezítsék a kalózok hajózását.
4. Kerüljék az éjszakai megállást, legyenek éberek, és tartsanak fenn őrséget a hídon, a fedélzeten és a géptérben.
5. A halászati műveletek során, amikor a hajó veszélyeztetettebb, legyenek éberek és tartsanak fenn radaros őrséget,
hogy a hatóságnak a lehető legtöbb idő álljon a rendelkezésére, ha támadás van folyamatban.
6. Éjszakai hajózás során csak a kötelező navigációs és biztonsági fényeket használják, így kerülve el, hogy a világítás
fénye odavonzza a kalózokat, akik olykor radar nélküli hajókban leselkednek áldozatukra.
7. Míg a hajó éjszakai halászat közben sodródik, őrködjenek a hídon, a fedélzeten és a géptérben. Csak a kötelező
navigációs és biztonsági fényeket használják. A motor álljon készen azonnali indulásra.
8. Maradjanak távol az azonosítatlan hajóktól.
9. A lehető legkevesebbet használják az URH-t, hogy a kalózok ne hallgassák le a rádiókommunikációt, és hogy
megnehezítsék a helyük meghatározását.
10. Aktiválják az AIS-t, ha tengeri felderítő repülőgépek működnek a területen, hogy megkönnyítsék az azonosítást és a
nyomon követést.
II. Azonosítás
1. A vezetőknek kifejezetten javasoljuk, hogy a Szomália partjainál végzett tevékenység teljes idejére regisztrálják a
halászhajóikat az MSCHOA-nál. Ennek keretében lehetőség szerint közöljék a fedélzeten lévő személyzet teljes
névsorát és a hajó szándékait.
2. A területen történő áthaladás vagy az ott végzett halászati műveletek előtt tartsanak képzést.
3. Ha a halászhajók fel vannak szerelve VMS-eszközökkel, a vezető biztosítson az MSCHOA számára hozzáférést a
VMS-adatokhoz.
4. A halászhajók ne haladjanak át olyan területen, amelyre vonatkozóan azt a tájékoztatást kapták, hogy ott gyanús
kalóz „anyahajókat” azonosítottak, és minden eszközt használjanak fel az olyan nagy vagy kis hajók mozgásának
mielőbbi észlelésére, amelyek gyanúsak lehetnek.
5. A halászhajók az ATALANTA művelet vagy más nemzetközi vagy nemzeti kalóztámadások elleni művelet keretében
működő repülőgépek vagy hajók kérésére mindig azonosítsák magukat.
6. A katonai, kereskedelmi és halászhajóknak késedelem nélkül válaszoljanak a megközelített halászhajóktól kapott
minden azonosítási kérelemre (hogy megkönnyítsék a korai cselekvést, és így lehetővé váljon a menekülés, különösen
ha a hajó épp halászik).
III. Támadás esetén
1. Támadás esetén vagy gyanús hajó észlelésekor értesítsék a hatóságokat (UKMTO és MSCHOA) és a flotta többi tagját.
2. Közöljék a hajó (szárazföldön tartózkodó) másodparancsnokának az elérhetőségét, akinek a hajóra vonatkozó isme
retei hozzájárulhatnak a katonai beavatkozás sikeréhez.
Ajánlások kizárólag erszényes kerítőhálós hajók részére
3. A személyzet minden tagja hagyja el a fedélzetet és az árbockosarat.
4. Ha a kalózok átvették a hajó felett az irányítást és az erszényes kerítőháló ki van vetve, kérjék a kalózokat, hogy
engedjék meg a háló behúzását. Ha ezt megengedik, kövessék a háló elrakására vonatkozó utasításokat, és a
félreértéseket elkerülendő magyarázzák el a berendezés működését.
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2010-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve)
Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 100 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány +
éves CD-ROM

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

770 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi CD-ROM (összevont)

az EU 22 hivatalos nyelvén

400 EUR/év

A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és
ajánlati felhívások, CD-ROM, heti 2 kiadvány

többnyelvű:
az EU 23 hivatalos nyelvén

300 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat – versenyvizsga-kiírások

a vizsgakiírás szerinti
nyelv(ek)en

50 EUR/év

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein jelenik meg, 22 nyelvi változatára
lehet előfizetni. Az L (jogszabályok) és a C (tájékoztatások és közlemények) sorozatot foglalja magában.
Valamennyi nyelvi változatra külön kell előfizetni.
A 920/2005/EK tanácsi rendelet értelmében, amelyet a Hivatalos Lap 2005. június 18-i L 156. száma tett közzé, és
amely előírja, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni,
illetve ezen a nyelven kihirdetni, az ír nyelven kiadott Hivatalos Lapok értékesítése külön történik.
A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványára (S sorozat – közbeszerzés és ajánlati felhívások) történő előfizetés mind a
23 hivatalos nyelvi változatot magában foglalja egyetlen többnyelvű CD-ROM-on.
Kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő előfizetéssel a Hivatalos Lap különféle mellékleteit is megkaphatja. Az előfizetők a mellékletek megjelenéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt „Az olvasóhoz”
című közleménynek köszönhetően értesülnek.
A CD-ROM-formátumot 2010 folyamán DVD-formátum váltja fel.

Értékesítés és előfizetés
A különböző, térítés ellenében kapható kiadványokra – például az Európai Unió Hivatalos Lapjára – való előfizetés
a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhető be. A forgalmazó partnerek listája a következő címen található:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm

Az EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió
jogához. Erről a honlapról elérhető az Európai Unió Hivatalos Lapja, valamint tartalmazza a szerződéseket, a jogszabályokat, a jogeseteket és az előkészítő dokumentumokat is.
További információt az Európai Unióról a http://europa.eu internetcímen találhat.
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