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Rendeletre irányuló javaslat
–

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/...

RENDELETE

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi 

rendelet módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg)

* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 
mutatja.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 

bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében,
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mivel:

(1) A partvédelmi feladatokat ellátó tagállami hatóságok számos feladat végzéséért 

felelősek, ideértve többek között a tengerbiztonságot, a tengerhajózási biztonságot, a 

felkutatást és mentést, a határellenőrzést, a halászati ellenőrzést, a vámfelügyeletet, az 

általános bűnüldözést és a környezetvédelmet. 

(2) A(z) XX/XX1 rendelettel létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az 

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal és az 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel2 létrehozott Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség támogatja a 

tagállami hatóságokat a legtöbb említett feladat ellátásában. 

(3) E szervezeteknek ezért a tengeri helyzetismeret javítása, valamint a következetes és 

költséghatékony fellépések előmozdítása érdekében meg kell erősíteniük az egymással 

és a partvédelmi feladatokat ellátó tagállami hatóságokkal folytatott együttműködést.

(4) A 768/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

1 Az Európai Parlament és a Tanács XX-i XX/XX rendelete stb.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete az 
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

A 768/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

„j) együttműködik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai 

Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel a saját megbízatásuk keretein belül  

annak érdekében, hogy információk, felszerelések és képzések nyújtásával, 

valamint többcélú műveletek koordinálásával a 7a. cikkben foglaltaknak 

megfelelően támogassa a partvédelmi feladatokat ellátó tagállami 

hatóságokat.”
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(2) A szöveg a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

Európai együttműködés a partvédelmi feladatok ellátásában

1. A Hivatal az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökséggel együttműködve támogatja a nemzeti hatóságokat a partvédelmi 

feladatok nemzeti, uniós és adott esetben nemzetközi szinten történő elvégzésében az alábbiak 

révén:

a) a hajózási adatszolgáltatási rendszerekben és az ügynökségek által üzemeltetett vagy az 

általuk hozzáférhető információs rendszerekben rendelkezésre álló adatok ▌megosztása, 

összevonása és elemzése az egyes ügynökségekre vonatkozó jogalapokkal összhangban 

és a tagállamok adatok feletti rendelkezési jogának sérelme nélkül;

b) a legkorszerűbb technológián alapuló felügyeleti és kommunikációs szolgáltatások 

nyújtása, ideértve a világűrbe telepített és a földi infrastruktúrát és a bármilyen 

platformra ▌telepített érzékelőket is;

c) kapacitásépítés iránymutatások, ajánlások és bevált gyakorlatok kidolgozása, valamint a 

személyzet képzésének és cseréjének biztosítása révén ▌;
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ca) a partvédelmi feladatokkal kapcsolatos információcsere és együttműködés fokozása, 

többek között a tengerészeti területen fennálló operatív kihívások és felmerülő 

kockázatok elemzése révén;

d) kapacitások megosztása ▌többcélú műveletek tervezése és végrehajtása révén, valamint 

az eszközök és más kapacitások megosztása által, amennyiben ezeket az ügynökségek 

koordinálják és ahhoz az érintett tagállamok illetékes hatóságai hozzájárultak.

2. Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal által az Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökséggel és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel a parti őrségi feladatok 

terén folytatott együttműködés módozatait munkamegállapodások keretében határozzák meg 

megbízatásukkal és az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban. A 

megállapodást jóvá kell hagynia az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 

igazgatótanácsának, valamint az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az Európai 

Halászati Ellenőrző Hivatal igazgatótanácsának.
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3. A Bizottság a tagállamokkal, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, az 

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel és az Európai Halászati Ellenőrző 

Hivatallal szoros együttműködésben hozzáférhetővé tesz egy gyakorlati kézikönyvet a 

partvédelmi feladatok ellátásában való európai együttműködésről, amely ▌információcserére 

▌vonatkozó iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokat tartalmaz. A Bizottság a 

kézikönyvet ajánlás formájában fogadja el.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba.

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

Kelt Strasbourgban,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

Or. en


