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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
23/2008. (II. 10.) Korm.

rendelete

a Kistérségi Koordinációs Hálózatról  szóló
344/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a te rü let- és fej lesz tés po li ti ka egyes szak po -
li ti kai cél jai kis tér sé gi szin tû meg va ló su lá sá nak elõ se gí té -
sé re, az Al kot mány 35.  § (2) be kez dés ben ka pott ere de ti
jog al ko tói jog kö ré ben, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kis tér sé gi Ko or di ná ci ós Há ló zat ról  szóló 344/2007.
(XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be -
kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Há ló zat köz pon ti, re -
gi o ná lis és kis tér sé gi szin tû fel ada ta it el lá tó szer ve ze tek re
és sze mé lyek re, va la mint ezek kö ze li hoz zá tar to zó i ra.”

2.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ új (10) be kez dés sel egé szül ki,
egy ben a je len le gi (10) be kez dés szá mo zá sa (11) be kez -
dés re vál to zik:

„(10) Amennyi ben a há ló zat mun ka tár sá nak kö ze li hoz -
zá tar to zó ja fej lesz té si for rá sok el nye ré se ér de ké ben pá lyá -
zó szer ve zet tel mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, kö te les kez de mé nyez ni
e kö rül mény nek az NFÜ hon lap ján tör té nõ köz zé té te lét a
pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg. Ha az érin tett sé get
meg ala po zó kö rül mény a pá lyá zat be nyúj tá sa után, de a tá -
mo ga tá si dön tés elõtt kö vet ke zik be, az érin tett sze mély
kö te les 8 mun ka na pon be lül kez de mé nyez ni a hon la pon
tör té nõ köz zé té telt.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 7.  § (9) be kez dé -
sé ben a „vagy mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban” szö veg rész.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
24/2008. (II. 10.) Korm.

rendelete

az Egyesült Nemzetek 1982. december 10-i tengerjogi
egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági

övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon
vándorló halállományok védelmére és kezelésére
vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról  szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad az Egye sült
Nem ze tek (a továb biak ban: ENSZ) 1982. de cem ber 10-i
ten ger jo gi egyez mé nyé ben fog lalt, a ki zá ró la gos gazda -
sági öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von
ván dor ló hal ál lo má nyok vé del mé re és ke ze lé sé re vo nat -
ko zó ren del ke zé sek vég re haj tá sá ról  szóló Meg ál la po dás
(a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást és a 4.  §-ban meg ha tá ro -
zott nyi lat ko za tot e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los
 magyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement on the implementation of the provisions
of the United Nations Convention on the Law of the

Sea of 10 December 1982 relating to the conservation
and management of straddling fish stocks and highly

migratory fish stocks 

The States Parties to this Agreement,
Recalling the relevant provisions of the United Nations

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982,
Determined to ensure the long-term conservation and

sustainable use of straddling fish stocks and highly
migratory fish stocks,

Resolved to improve cooperation between States to that
end,

Calling for more effective enforcement by flag States,
port States and coastal States of the conservation and
management measures adopted for such stocks,

Seeking to address in particular the problems identified
in Chapter 17, programme area C, of Agenda 21 adopted
by the United Nations Conference on Environment and
Development, namely, that the management of high seas
fisheries is inadequate in many areas and that some

858 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/21. szám



resources are over-utilised; noting that there are problems
of unregulated fishing, over-capitalisation, excessive fleet
size, vessel reflagging to escape controls, insufficiently
selective gear, unreliable databases and lack of sufficient
cooperation between States,

Committing themselves to responsible fisheries,
Conscious of the need to avoid adverse impacts on the

marine environment, preserve biodiversity, maintain the
integrity of marine ecosystems and minimise the risk of
long-term or irreversible effects of fishing operations,

Recognising the need for specific assistance, including
financial, scientific and technological assistance, in order
that developing States can participate effectively in the
conservation, management and sustainable use of
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks,

Convinced that an agreement for the implementation of
the relevant provisions of the Convention would best serve 
these purposes and contribute to the maintenance of
international peace and security,

Affirming that matters not regulated by the Convention
or by this Agreement continue to be governed by the rules
and principles of general international law,
have ag re ed as fol lows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Use of terms and scope

1. For the purposes of this Agreement:
(a) ‘Convention‘ means the United Nations Convention

on the Law of the Sea of 10 December 1982;
(b) ‘conservation and management measures‘ means

measures to conserve and manage one or more species of
living marine resources that are adopted and applied
consistent with the relevant rules of international law as
reflected in the Convention and this Agreement;

(c) ‘fish‘ includes molluscs and crustaceans except
those belonging to sedentary species as defined in Article
77 of the Convention; and

(d) ‘arrangement‘ means a cooperative mechanism
established in accordance with the Convention and this
Agreement by two or more States for the purpose, inter
alia, of establishing conservation and management
measures in a subregion or region for one or more
straddling fish stocks or highly migratory fish stocks.

2. (a) ‘States Parties‘ means States which have
consented to be bound by this Agreement and for which
the Agreement is in force.

(b) This Agreement applies mutatis mutandis:
(i) to any entity referred to in Article 305(1)(c), (d) and

(e), of the Convention and

(ii) subject to Article 47, to any entity referred to as an
‘international organisation‘ in Annex IX, Article 1, of the
Convention
which becomes a Party to this Agreement, and to that
extent ‘States Parties‘ refers to those entities.

3. This Agreement applies mutatis mutandis to other
fishing entities whose vessels fish on the high seas.

Article 2

Objective

The objective of this Agreement is to ensure the
long-term conservation and sustainable use of straddling
fish stocks and highly migratory fish stocks through
effective implementation of the relevant provisions of the
Convention.

Article 3

Application

1. Unless otherwise provided, this Agreement applies
to the conservation and management of straddling fish
stocks and highly migratory fish stocks beyond areas
under national jurisdiction, except that Articles 6 and 7
apply also to the conservation and management of such
stocks within areas under national jurisdiction, subject to
the different legal regimes that apply within areas under
national jurisdiction and in areas beyond national
jurisdiction as provided for in the Convention.

2. In the exercise of its sovereign rights for the purpose
of exploring and exploiting, conserving and managing
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks
within areas under national jurisdiction, the coastal State
shall apply mutatis mutandis the general principles
enumerated in Article 5.

3. States shall give due consideration to the respective
capacities of developing States to apply Articles 5, 6
and 7 within areas under national jurisdiction and their
need for assistance as provided for in this Agreement.
To this end, Part VII applies mutatis mutandis in respect of
areas under national jurisdiction.

Article 4

Relationship between this Agreement and the Convention

Nothing in this Agreement shall prejudice the rights,
jurisdiction and duties of States under the Convention.
This Agreement shall be interpreted and applied in the
context of and in a manner consistent with the Convention.
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PART II

CONSERVATION AND MANAGEMENT OF
STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY

MIGRATORY FISH STOCKS

Article 5

General principles

In order to conserve and manage straddling fish stocks
and highly migratory fish stocks, coastal States and States
fishing on the high seas shall, in giving effect to their duty
to cooperate in accordance with the Convention:

(a) adopt measures to ensure long-term sustainability of
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and
promote the objective of their optimum utilisation;

(b) ensure that such measures are based on the best
scientific evidence available and are designed to maintain
or restore stocks at levels capable of producing maximum
sustainable yield, as qualified by relevant environmental
and economic factors, including the special requirements
of developing States, and taking into account fishing
patterns, the interdependence of stocks and any generally
recommended international minimum standards, whether
subregional, regional or global;

(c) apply the precautionary approach in accordance with 
Article 6;

(d) assess the impacts of fishing, other human activities
and environmental factors on target stocks and species
belonging to the same ecosystem or associated with or
dependent on the target stocks;

(e) adopt, where necessary, conservation and
management measures for species belonging to the same
ecosystem or associated with or dependent on the target
stocks, with a view to maintaining or restoring populations 
of such species above levels at which their reproduction
may become seriously threatened;

(f) minimise pollution, waste, discards, catch by lost or
abandoned gear, catch of non-target species, both fish and
non-fish species, (hereinafter referred to as ‘non-target
species‘) and impacts on associated or dependent species,
in particular endangered species, through measures
including, to the extent practicable, the development and
use of selective, environmentally safe and cost-effective
fishing gear and techniques;

(g) protect biodiversity in the marine environment;
(h) take measures to prevent or eliminate overfishing

and excess fishing capacity and to ensure that levels of
fishing effort do not exceed those commensurate with the
sustainable use of fishery resources;

(i) take into account the interests of artisanal and
subsistence fishers;

(j) collect and share, in a timely manner, complete and
accurate data concerning fishing activities on, inter alia,
vessel position, catch of target and non-target species and

fishing effort, as set out in Annex I, as well as information
from national and international research programmes;

(k) promote and conduct scientific research and develop 
appropriate technologies in support of fishery
conservation and management, and

(l) implement and enforce conservation and
management measures through effective monitoring,
control and surveillance.

Article 6

Application of the precautionary approach

1. States shall apply the precautionary approach widely 
to conservation, management and exploitation of
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks in
order to protect the living marine resources and preserve
the marine environment.

2. States shall be more cautions when information is
uncertain, unreliable or inadequate. The absence of
adequate scientific information shall not be used as a
reason for postponing or failing to take conservation and
management measures.

3. In implementing the precautionary approach, States
shall:

(a) improve decision-making for fishery resource
conservation and management by obtaining and sharing
the best scientific information available and implementing
improved techniques for dealing with risk and uncertainty;

(b) apply the guidelines set out in Annex II and
determine, on the basis of the best scientific information
available, stock-specific reference points and the action to
be taken if they are exceeded;

(c) take into account, inter alia, uncertainties relating to
the size and productivity of the stocks, reference points,
stock condition in relation to such reference points, levels
and distribution of fishing mortality and the impact of
fishing activities on non-target and associated or
dependent species, as well as existing and predicted
oceanic, environmental and socioeconomic conditions,
and

(d) develop data-collection and research programmes to
assess the impact of fishing on non-target and associated or 
dependent species and their environment, and adopt plans
which are necessary to ensure the conservation of such
species and to protect habitats of special concern.

4. State shall take measures to ensure that, when
reference points are approached, they will not be
exceeded. In the event that they are exceeded, States shall,
without delay, take the action determined under paragraph
3(b) to restore the stocks.

5. Where the status of target stocks or non-target or
associated or dependent species is of concern, States shall
subject such stocks and species to enhanced monitoring in
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order to review their status and the efficacy of
conservation and management measures. They shall revise 
those measures regularly in the light of new information.

6. For new or exploratory fisheries, States shall adopt
as soon as possible cautious conservation and management 
measures, including, inter alia, catch limits and effort
limits. Such measures shall remain in force until there are
sufficient data to allow assessment of the impact of the
fisheries on the long-term sustainability of the stocks,
whereupon conservation and management measures based 
on that assessment shall be implemented. The latter
measures shall, if appropriate, allow for the gradual
development of the fisheries.

7. If a natural phenomenon has a significant adverse
impact on the status of straddling fish stocks or highly
migratory fish stocks, States shall adopt conservation and
management measures on an emergency basis to ensure
that fishing activity does not exacerbate such adverse
impact. States shall also adopt such measures on an
emergency basis where fishing activity presents a serious
threat to the sustainability of such stocks. Measures taken
on an emergency basis shall be temporary and shall be
based on the best scientific evidence available.

Article 7

Compatibility of conservation and management
measures

1. Without prejudice to the sovereign rights of coastal
States for the purpose of exploring and exploiting,
conserving and managing the living marine resources
within areas under national jurisdiction as provided for in
the Convention, and the right of all States for their
nationals to engage in fishing on the high seas in
accordance with the Convention:

(a) with respect to straddling fish stocks, the relevant
coastal States and the States whose nationals fish for such
stocks in the adjacent high seas area shall seek, either
directly or through the appropriate mechanisms for
cooperation provided for in Part III, to agree upon the
measures necessary for the conservation of these stocks in
the adjacent high seas area;

(b) with respect to highly migratory fish stocks, the
relevant coastal States and other States whose nationals
fish for such stocks in the region shall cooperate, either
directly or through the appropriate mechanisms for
cooperation provided for in Part III, with a view to
ensuring conservation and promoting the objective of
optimum utilisation of such stocks throughout the region,
both within and beyond the areas under national
jurisdiction.

2. Conservation and management measures established 
for the high seas and those adopted for areas under national 

jurisdiction shall be compatible in order to ensure
conservation and management of the straddling fish stocks 
and highly migratory fish stocks in their entirety. To this
end, coastal States and States fishing on the high seas have
a duty to cooperate for the purpose of achieving
compatible measures in respect of such stocks. In
determining compatible conservation and management
measures, States shall:

(a) take into account the conservation and management
measures adopted and applied in accordance with Article
61 of the Convention in respect of the same stocks by
coastal States within areas under national jurisdiction and
ensure that measures established in respect of such stocks
for the high seas do not undermine the effectiveness of
such measures;

(b) take into account previously agreed measures
established and applied for the high seas in accordance
with the Convention in respect of the same stocks by
relevant coastal States and States fishing on the high seas;

(c) take into account previously agreed measures
established and applied in accordance with the Convention 
in respect of the same stocks by a subregional or regional
fisheries management organisation or arrangement;

(d) take into account the biological unity and other
biological characteristics of the stocks and the
relationships between the distribution of the stocks, the
fisheries and the geographical particularities of the region
concerned, including the extent to which the stocks occur
and are fished in areas under national jurisdiction;

(e) take into account the respective dependence of the
coastal States and the States fishing on the high seas on the
stocks concerned, and

(f) ensure that such measures do not result in harmful
impact on the living marine resources as a whole.

3. In giving effect to their duty to cooperate, States
shall make every effort to agree on compatible
conservation and management measures within a
reasonable period of time.

4. If no agreement can be reached within a reasonable
period of time, any of the States concerned may invoke the
procedures for the settlement of disputes provided for in
Part VIII.

5. Pending agreement on compatible conservation and
management measures, the States concerned, in a spirit of
understanding and cooperation, shall make every effort to
enter into provisional arrangements of a practical nature.
In the event that they are unable to agree on such
arrangements, any of the States concerned may, for the
purpose of obtaining provisional measures, submit the
dispute to a court or tribunal in accordance with the
procedures for the settlement of disputes provided for in
Part VIII.

6. Provisional arrangements or measures entered into
or prescribed pursuant to paragraph 5 shall take into
account the provisions of this Part, shall have due regard to 
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the rights and obligations of all States concerned, shall not
jeopardize or hamper the reaching of final agreement on
compatible conservation and management measures and
shall be without prejudice to the final outcome of any
dispute settlement procedure.

7. Coastal States shall regularly inform States fishing
on the high seas in the subregion or region, either directly
or through appropriate subregional or regional fisheries
management organisations or arrangements, or through
other appropriate means, of the measures they have
adopted for straddling fish stocks and highly migratory
fish stocks within areas under their national jurisdiction.

8. States fishing on the high seas shall regularly inform
other interested States, either directly or through
appropriate subregional or regional fisheries management
organisations or arrangements, or through other
appropriate means, of the measures they have adopted for
regulating the activities of vessels flying their flag which
fish for such stocks on the high seas.

PART III

MECHANISMS FOR INTERNATIONAL
COOPERATION CONCERNING STRADDLING FISH
STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS

Article 8

Cooperation for conservation and management

1. Coastal States and States fishing on the high seas
shall, in accordance with the Convention, pursue
cooperation in relation to straddling fish stocks and highly
migratory fish stocks either directly or through appropriate 
subregional or regional fisheries management
organisations or arrangements, taking into account the
specific characteristics of the subregion or region, to
ensure effective conservation and management of such
stocks.

2. States shall enter into consultations in good faith and
without delay, particularly where there is evidence that the
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks
concerned may be under threat of overexploitation or
where a new fishery is being developed for such stocks. To 
this end, consultations may be initiated at the request of
any interested State with a view to establishing appropriate 
arrangements to ensure conservation and management of
the stocks. Pending agreement on such arrangements,
States shall observe the provisions of this Agreement and
shall act in good faith and with due regard to the rights,
interests and duties of other States.

3. Where a subregional or regional fisheries
management organisation or arrangement has the
competence to establish conservation and management

measures for particular straddling fish stocks or highly
migratory fish stocks, States fishing for the stocks on the
high seas and relevant coastal States shall give effect to
their duty to cooperate by becoming members of such
organisation or participants in such arrangement, or by
agreeing to apply the conservation and management
measures established by such organisation or arrangement. 
States having a real interest in the fisheries concerned may
become members of such organisation or participants in
such arrangement. The terms of participation in such
organisation or arrangement shall not preclude such States
from membership or participation; nor shall they be
applied in a manner which discriminates against any State
or group of States having a real interest in the fisheries
concerned.

4. Only those States which are members of such an
organisation or participants in such an arrangement, or
which agree to apply the conservation and management
measures established by such organisation or arrangement, 
shall have access to the fishery resources to which those
measures apply.

5. Where there is no subregional or regional fisheries
management organisation or arrangement to establish
conservation and management measures for a particular
straddling fish stock or highly migratory fish stock,
relevant coastal States and States fishing on the high seas
for such stock in the subregion or region shall cooperate to
establish such an organisation or enter into other
appropriate arrangements to ensure conservation and
management of such stock and shall participate in the work 
of the organisation or arrangement.

6. Any State intending to propose that action be taken
by an intergovernmental organisation having competence
with respect to living resources should, where such action
would have a significant effect on conservation and
management measures already established by a competent
subregional or regional fisheries management
organisation or arrangement, consult through that
organisation or arrangement with its members or
participants. To the extent practicable, such consultation
should take place prior to the submission of the proposal to 
the intergovernmental organisation.

Article 9

Subregional and regional fisheries management
organisations and arrangements

1. In establishing subregional or regional fisheries
management organisations or in entering into subregional
or regional fisheries management arrangements for
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks,
States shall agree, inter alia, on:
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(a) the stocks to which conservation and management
measures apply, taking into account the biological
characteristics of the stocks concerned and the nature of
the fisheries involved;

(b) the area of application, taking into account Article
7(1), and the characteristics of the subregion or region,
including socioeconomic, geographical and
environmental factors;

(c) the relationship between the work of the new
organisation or arrangement and the role, objectives and
operations of any relevant existing fisheries management
organisations or arrangements, and

(d) the mechanisms by which the organisation or
arrangement will obtain scientific advice and review the
status of the stocks, including, where appropriate, the
establishment of a scientific advisory body.

2. States cooperating in the formation of a subregional
or regional fisheries management organisation or
arrangement shall inform other States which they are
aware have a real interest in the work of the proposed
organisation or arrangement of such cooperation.

Article 10

Functions of subregional and regional fisheries
management organisations and arrangements

In fulfilling their obligation to cooperate through
subregional or regional fisheries management
organisations or arrangements, States shall:

(a) agree on and comply with conservation and
management measures to ensure the long-term
sustainability of straddling fish stocks and highly
migratory fish stocks;

(b) agree, as appropriate, on participatory rights such as
allocations of allowable catch or levels of fishing effort;

(c) adopt and apply any generally recommended
international minimum standards for the responsible
conduct of fishing operations;

(d) obtain and evaluate scientific advice, review the
status of the stocks and assess the impact of fishing on
non-target and associated or dependent species;

(e) agree on standards for collection, reporting,
verification and exchange of data on fisheries for the
stocks;

(f) compile and disseminate accurate and complete
statistical data, as described in Annex I, to ensure that the
best scientific evidence is available, while maintaining
confidentiality where appropriate;

(g) promote and conduct scientific assessments of the
stocks and relevant research and disseminate the results
thereof;

(h) establish appropriate cooperative mechanisms for
effective monitoring, control, surveillance and
enforcement;

(i) agree on means by which the fishing interests of new
members of the organisation or new participants in the
arrangement will be accommodated;

(j) agree on decision-making procedures which
facilitate the adoption of conservation and management
measures in a timely and effective manner;

(k) promote the peaceful settlement of disputes in
accordance with Part VIII;

(l) ensure the full cooperation of their relevant national
agencies and industries in implementing the
recommendations and decisions of the organisation or
arrangement, and

(m) give due publicity to the conservation and
management measures established by the organisation or
arrangement.

Article 11

New members or participants

In determining the nature and extent of participatory
rights for new members of a subregional or regional
fisheries management organisation, or for new participants 
in a subregional or regional fisheries management
arrangement, States shall take into account, inter alia:

(a) the status of the straddling fish stocks and highly
migratory fish stocks and the existing level of fishing
effort in the fishery;

(b) the respective interests, fishing patterns and fishing
practices of new and existing members or participants;

(c) the respective contributions of new and existing
members or participants to conservation and management
of the stocks, to the collection and provision of accurate
data and to the conduct of scientific research on the stocks;

(d) the needs of coastal fishing communities which are
dependent mainly on fishing for the stocks;

(e) the needs of coastal States whose economies are
overwhelmingly dependent on the exploitation of living
marine resources, and

(f) the interests of developing States from the subregion
or region in whose areas of national jurisdiction the stocks
also occur.

Article 12

Transparency in activities of subregional and regional
fisheries management organisations and arrangements.

1. States shall provide for transparency in the
decision-making process and other activities of
subregional and regional fisheries management
organisations and arrangements.

2. Representatives from other intergovernmental
organisations and representatives from non-governmental
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organisations concerned with straddling fish stocks and
highly migratory fish stocks shall be afforded the
opportunity to take part in meetings of subregional and
regional fisheries management organisations and
arrangements as observers or otherwise, as appropriate, in
accordance with the procedures of the organisation or
arrangement concerned. Such procedures shall not be
unduly restrictive in this respect. Such intergovernmental
organisations and non-governmental organisations shall
have timely access to the records and reports of such
organisations and arrangements, subject to the procedural
rules on access to them.

Article 13

Strengthening of existing organisations and
arrangements

States shall cooperate to strengthen existing subregional 
and regional fisheries management organisations and
arrangements in order to improve their effectiveness in
establishing and implementing conservation and
management measures for straddling fish stocks and
highly migratory fish stocks.

Article 14

Collection and provision of information and cooperation
in scientific research

1. States shall ensure that fishing vessels flying their
flag provide such information as may be necessary in order 
to fulfil their obligations under this Agreement. To this
end, States shall in accordance with Annex I:

(a) collect and exchange scientific, technical and
statistical data with respect to fisheries for straddling fish
stocks and highly migratory fish stocks;

(b) ensure that data are collected in sufficient detail to
facilitate effective stock assessment and are provided in a
timely manner to fulfil the requirements of subregional or
regional fisheries management organisations or
arrangements, and

(c) take appropriate measures to verify the accuracy of
such data.

2. States shall cooperate, either directly or through
subregional or regional fisheries management
organisations or arrangements:

(a) to agree on the specification of data and the format in 
which they are to be provided to such organisations or
arrangements, taking into account the nature of the stocks
and the fisheries for those stocks, and

(b) to develop and share analytical techniques and stock
assessment methodologies to improve measures for the

conservation and management of straddling fish stocks
and highly migratory fish stocks.

3. Consistent with Part XIII of the Convention, States
shall cooperate, either directly or through competent
international organisations, to strengthen scientific
research capacity in the field of fisheries and promote
scientific research related to the conservation and
management of straddling fish stocks and highly
migratory fish stocks for the benefit of all. To this end, a
State or the competent international organisation
conducting such research beyond areas under national
jurisdiction shall actively promote the publication and
dissemination to any interested States of the results of that
research and information relating to its objectives and
methods and, to the extent practicable, shall facilitate the
participation of scientists from those States in such
research.

Article 15

Enclosed and semi-enclosed seas

In implementing this Agreement in an enclosed or
semi-enclosed sea, States shall take into account the
natural characteristics of that sea and shall also act in a
manner consistent with Part IX of the Convention and
other relevant provisions thereof.

Article 16

Areas of high seas surrounded entirely by an area under
the national jurisdiction of a single State

1. States fishing for straddling fish stocks and highly
migratory fish stocks in an area of the high seas surrounded 
entirely by an area under the national jurisdiction of a
single State and the latter State shall cooperate to establish
conservation and management measures in respect of
those stocks in the high seas area. Having regard to the
natural characteristics of the area, States shall pay special
attention to the establishment of compatible conservation
and management measures for such stocks pursuant to
Article 7. Measures taken in respect of the high seas shall
take into account the rights, duties and interests of the
coastal State under the Convention, shall be based on the
best scientific evidence available and shall also take into
account any conservation and management measures
adopted and applied in respect of the same stocks in
accordance with Article 61 of the Convention by the
coastal State in the area under national jurisdiction. States
shall also agree on measures for monitoring, control,
surveillance and enforcement to ensure compliance with
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the conservation and management measures in respect of
the high seas.

2. Pursuant to Article 8, States shall act in good faith
and make every effort to agree without delay on
conservation and management measures to be applied in
the carrying out of fishing operations in the area referred to 
in paragraph 1. If, within a reasonable period of time, the
fishing States concerned and the coastal State are unable to 
agree on such measures, they shall, having regard to
paragraph 1, apply Article 7(4)(5) and (6) relating to
provisional arrangements or measures. Pending the
establishment of such provisional arrangements or
measures, the States concerned shall take measures in
respect of vessels flying their flag in order that they not
engage in fisheries which could undermine the stocks
concerned.

PART IV

NON-MEMBERS AND NON-PARTICIPANTS

Article 17

Non-members of organisations and non-participants
in arrangements

1. A State which is not a member of a subregional or
regional fisheries management organisation or is not a
participant in a subregional or regional fisheries
management arrangement, and which does not otherwise
agree to apply the conservation and management measures 
established by such organisation or arrangment, is not
discharged from the obligation to cooperate, in accordance 
with the Convention and this Agreement, in the
conservation and management of the relevant straddling
fish stocks and highly migratory fish stocks.

2. Such State shall not authorise vessels flying its flag
to engage in fishing operations for the straddling fish
stocks or highly migratory fish stocks which are subject to
the conservation and management measures established by 
such organisation or arrangement.

3. States which are members of a subregional or
regional fisheries management organisation or
participants in a subregional or regional fisheries
management arrangement shall, individually or jointly,
request the fishing entities referred to in Article 1(3) which 
have fishing vessels in the relevant area to cooperate fully
with such organisation or arrangement in implementing
the conservation and management measures it has
established, with a view to having such measures applied
de facto as extensively as possible to fishing activities in
the relevant area. Such fishing entities shall enjoy benefits

from participation in the fishery commensurate with their
commitment to comply with conservation and
management measures in respect of the stocks.

4. States which are members of such organisation or
participants in such arrangement shall exchange
information with respect to the activities of fishing vessels
flying the flags of States which are neither members of the
organisation nor participants in the arrangement and which 
are engaged in fishing operations for the relevant stocks.
They shall take measures consistent with this Agreement
and international law to deter activities of such vessels
which undermine the effectiveness of subregional or
regional conservation and management measures.

PART V

DUTIES OF THE FLAG STATE

Article 18

Duties of the flag State

1. A State whose vessels fish on the high seas shall take
such measures as may be necessary to ensure that vessels
flying its flag comply with subregional and regional
conservation and management measures and that such
vessels do not engage in any activity which undermines
the effectiveness of such measures.

2. A State shall authorise the use of vessels flying its
flag for fishing on the high seas only where it is able to
exercise effectively its responsibilities in respect of such
vessels under the Convention and this Agreement.

3. Measures to be taken by a State in respect of vessels
flying its flag shall include:

(a) control of such vessels on the high seas by mens of
fishing licences, authorisations or permits, in accordance
with any applicable procedures agreed at the subregional,
regional or global level;

(b) establishment of regulations:

(i) to apply terms and conditions to the licence,
authorisation or permit sufficient to fulfil any subregional,
regional or global obligations of the flag State,

(ii) to prohibit fishing on the high seas by vessels which
are not duly licensed or authorised to fish, or fishing on the
high seas by vessels otherwise than in accordance with the
terms and conditions of a licence, authorisation or permit,

(iii) to require vessels fishing on the high seas to carry
the licence, authorisation or permit on board at all times
and to produce it on demand for inspection by a duly
authorised person,
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(iv) to ensure that vessels flying its flag do not conduct
unauthorised fishing within areas under the national
jurisdiction of other States;

(c) establishment of a national record of fishing vessels
authorised to fish on the high seas and provision of access
to the information contained in that record on request by
directly interested States, taking into account any national
laws of the flag State regarding the release of such
information;

(d) requirements for marking of fishing vessels and
fishing gear for identification in accordance with uniform
and internationally recognisable vessel and gear marking
systems, such as the Food and Agriculture Organisation of
the United Nations Standard Specifications for the
Marking and Identification of Fishing Vessels;

(e) requirements for recording and timely reporting of
vessel position, catch of target and non-target species,
fishing effort and other relevant fisheries data in
accordance with subregional, regional and global
standards for collection of such data;

(f) requirements for verifying the catch of target and
non-target species through such means as observer
programmes, inspection schemes, unloading reports,
supervision of transhipment and monitoring of landed
catches and market statistics;

(g) monitoring, control and surveillance of such vessels, 
their fishing operations and related activities by, inter alia:

(i) the implementation of national inspection schemes
and subregional and regional schemes for cooperation in
enforcement pursuant to Articles 21 and 22, including
requirements for such vessels to permit access by duly
authorised inspectors from other States,

(ii) the implementation of national observer
programmes and subregional and regional observer
programmes in which the flag State is a participant,
including requirements for such vessels to permit access
by observers from other States to carry out the functions
agreed under the programmes,

(iii) the development and implementation of vessel
monitoring systems, including, as appropriate, satellite
transmitter systems, in accordance with any national
programmes and those which have been subregionally,
regionally or globally agreed among the States concerned;

(h) regulation of transhipment on the high seas to ensure 
that the effectiveness of conservation and management
measures is not undermined;

(i) regulation of fishing activities to ensure compliance
with subregional, regional or global measures, including
those aimed at minimising catches of non-target species.

4. Where there is a subregionally, regionally or
globally agreed system of monitoring, control and
surveillance in effect, States shall ensure that the measures
they impose on vessels flying their flag are compatible
with that system.

PART VI

COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

Article 19

Compliance and enforcement by the flag State

1. A State shall ensure compliance by vessels flying its
flag with subregional and regional conservation and
management measures for straddling fish stocks and
highly migratory fish stocks. To this end, that State shall:

(a) enforce such measures irrespective of where
violations occur;

(b) investigate immediately and fully any alleged
violation of subregional or regional conservation and
management measures, which may include the physical
inspection of the vessels concerned, and report promptly to 
the State alleging the violation and the relevant
subregional or regional organisation or arrangements on
the progress and outcome of the investigation;

(c) require any vessel flying its flag to give information
to the investigating authority regarding vessel position,
catches, fishing gear, fishing operations and related
activities in the area of an alleged violation;

(d) if satisfied that sufficient evidence is available in
respect of an alleged violation, refer the case to its
authorities with a view to instituting proceedings without
delay in accordance with its laws and, where appropriate,
detain the vessel concerned;

(e) ensure that, where it has been established, in
accordance with its laws, a vessel has been involved in the
commission of a serious violation of such measures, the
vessel does not engage in fishing operations on the high
seas until such time as all outstanding sanctions imposed
by the flag State in respect of the violation have been
complied with.

2. All investigations and judicial proceedings shall be
carried out expeditiously. Sanctions applicable in respect
of violations shall be adequate in severity to be effective in
securing compliance and to discourage violations
wherever they occur and shall deprive offenders of the
benefits accruing from their illegal activities. Measures
applicable in respect of masters and other officers of
fishing vessels shall include provisions which may permit,
inter alia, refusal, withdrawal or suspension of
authorisations to serve as masters or officers on such
vessels.

Article 20

International cooperation in enforcement

1. States shall cooperate, either directly or through
subregional or regional fisheries management
organisations or arrangements, to ensure compliance with
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and enforcement of subregional and regional conservation
and management measures for straddling fish stocks and
highly migratory fish stocks.

2. A flag State conducting an investigation of an
alleged violation of conservation and management
measures for straddling fish stocks or highly migratory
fish stocks may request the assistance of any other State
whose cooperation may be useful in the conduct of that
investigation. All States shall endeavour to meet
reasonable requests made by a flag State in connection
with such investigations.

3. A flag State may undertake such investigations
directly, in cooperation with other interested States or
through the relevant subregional or regional fisheries
management organisation or arrangement. Information on
the progress and outcome of the investigations shall be
provided to all States having an interest in, or affected by,
the alleged violation.

4. States shall assist each other in identifying vessels
reported to have engaged in activities undermining the
effectiveness of subregional, regional or global
conservation and management measures.

5. States shall, to the extent permitted by national
laws and regulations, establish arrangements for
making available to prosecuting authorities in other
States evidence relating to alleged violations of such
measures.

6. Where there are reasonable grounds for believing
that a vessel on the high seas has been engaged in
unauthorised fishing within an area under the jurisdiction
of a coastal State, the flag State of that vessel, at the request 
of the coastal State concerned, shall immediately and fully
investigate the matter. The flag State shall cooperate with
the coastal State in taking appropriate enforcement action
in such cases and may authorise the relevant authorities of
the coastal State to board and inspect the vessel on the high 
seas. This paragraph is without prejudice to Article 111 of
the Convention.

7. States Parties which are members of a subregional
or regional fisheries management organisation or
participants in a subregional or regional fisheries
management arrangement may take action in accordance
with international law, including through recourse to
subregional or regional procedures established for this
purpose, to deter vessels which have engaged in activities 
which undermine the effectiveness of or otherwise
violate the conservation and management measures
established by that organisation or arrangement from
fishing on the high seas in the subregion or region until
such time as appropriate action is taken by the flag State.

Article 21

Subregional and regional cooperation in enforcement

1. In any high seas area covered by a subregional or
regional fisheries management organisation or
arrangement, a State Party which is a member of such
organisation or a participant in such arrangement may,
through its duly authorised inspectors, board and inspect,
in accordance with paragraph 2, fishing vessels flying the
flag of another State Party to this Agreement, whether or
not such State Party is also a member of the organisation or 
a participant in the arrangement, for the purpose of
ensuring compliance with conservation and management
measures for straddling fish stocks and highly migratory
fish stocks established by that organisation or
arrangement.

2. States shall establish, through subregional or
regional fisheries management organisations or
arrangements, procedures for boarding and inspection
pursuant to paragraph 1, as well as procedures to
implement other provisions of this Article. Such
procedures shall be consistent with this Article and the
basic procedures set out in Article 22 and shall not
discriminate against non-members of the organisation or
non-participants in the arrangement. Boarding and
inspection as well as any subsequent enforcement action
shall be conducted in accordance with such procedures.
States shall give due publicity to procedures established
pursuant to this paragraph.

3. If, within two years of the adoption of this
Agreement, any organisation or arrangement has not
established such procedures, boarding and inspection
pursuant to paragraph 1, as well as any subsequent
enforcement action, shall, pending the establishment of
such procedures, be conducted in accordance with this
Article and the basic procedures set out in Article 22.

4. Prior to taking action under this Article, inspecting
States shall, either directly or through the relevant
subregional or regional fisheries management
organisation or arrangement, inform all States whose
vessels fish on the high seas in the subregion or region of
the form of identification issued to their duly authorised
inspectors. The vessels used for boarding and inspection
shall be clearly marked and identifiable as being on
government service. At the time of becoming a Party to
this Agreement, a State shall designate an appropriate
authority to receive notifications pursuant to this Article
and shall give due publicity of such designation through
the relevant subregional or regional fisheries management
organisation or arrangement.

5. Where, following a boarding and inspection, there
are clear grounds for believing that a vessel has engaged in
any activity contrary to the conservation and management
measures referred to in paragraph 1, the inspecting State
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shall, where appropriate, secure evidence and shall
promptly notify the flag State of the alleged violation.

6. The flag State shall respond to the notification
referred to in paragraph 5 within three working days of its
receipt, or such other period as may be prescribed in
procedures established in accordance with paragraph 2,
and shall either:

(a) fulfil, without delay, its obligations under Article 19
to investigate and, if evidence so warrants, take
enforcement action with respect to the vessel, in which
case it shall promptly inform the inspecting State of the
results of the investigation and of any enforcement action
taken; or

(b) authorise the inspecting State to investigate.

7. Where the flag State authorises the inspecting State
to investigate an alleged violation, the inspecting State
shall, without delay, communicate the results of that
investigation to the flag State. The flag State shall, if
evidence so warrants, fulfil its obligations to take
enforcement action with respect to the vessel.
Alternatively, the flag State may authorise the inspecting
State to take such enforcement action as the flag State may
specify with respect to the vessel, consistent with the rights 
and obligations of the flag State under this Agreement.

8. Where, following boarding and inspection, there are
clear grounds for believing that a vessel has committed a
serious violation, and the flag State has either failed to
respond or failed to take action as required under
paragraphs 6 or 7, the inspectors may remain on board and
secure evidence and may require the master to assist in
further investigation including, where appropriate, by
bringing the vessel without delay to the nearest
appropriate port, or to such other port as may be specified
in procedures established in accordance with paragraph 2.
The inspecting State shall immediately inform the flag
State of the name of the port to which the vessel is to
proceed. The inspecting State and the flag State and, as
appropriate, the port State shall take all necessary steps to
ensure the well-being of the crew regardless of their
nationality.

9. The inspecting State shall inform the flag State and
the relevant organisation or the participants in the relevant
arrangement of the results of any further investigation.

10. The inspecting State shall require its inspectors to
observe generally accepted international regulations,
procedures and practices relating to the safety of the vessel 
and the crew, minimise interference with fishing
operations and, to the extent practicable, avoid action
which would adversely affect the quality of the catch on
board. The inspecting State shall ensure that boarding and
inspection is not conducted in a manner that would
constitute harassment of any fishing vessel.

11. For the purposes of this Article, a serious violation
means:

(a) fishing without a valid licence, authorisation or
permit issued by the flag State in accordance with Article
18(3)(a);

(b) failing to maintain accurate records of catch and
catch-related data, as required by the relevant subregional
or regional fisheries management organisation or
arrangement, or serious misreporting of catch, contrary to
the catch reporting requirements of such organisation or
arrangement;

(c) fishing in a closed area, fishing during a closed
season or fishing without, or after attainment of, a quota
established by the relevant subregional or regional
fisheries management organisation or arrangement;

(d) directed fishing for a stock which is subject to a
moratorium or for which fishing is prohibited;

(e) using prohibited fishing gear;
(f) falsifying or concealing the markings, identity or

registration of a fishing vessel;
(g) concealing, tampering with or disposing of evidence

relating to an investigation;
(h) multiple violations which together constitute a

serious disregard of conservation and management
measures; or

(i) such other violations as may be specified in
procedures established by the relevant subregional or
regional fisheries management organisation or
arrangement.

12. Notwithstanding the other provisions of this
Article, the flag State may, at any time, take action to fulfil
its obligations under Article 19 with respect to an alleged
violation. Where the vessel is under the direction of the
inspecting State, the inspecting State shall, at the request
of the flag State, release the vessel to the flag State along
with full information on the progress and outcome of its
investigation.

13. This Article is without prejudice to the right of the
flag State to take any measures, including proceedings to
impose penalties, according to its laws.

14. This Article applies mutatis mutandis to boarding
and inspection by a State Party which is a member of a
subregional or regional fisheries management
organisation or a participant in a subregional or regional
fisheries management arrangement and which has clear
grounds for believing that a fishing vessel flying the flag of 
another State Party has engaged in any activity contrary to
relevant conservation and management measures referred
to in paragraph 1 in the high seas area covered by such
organisation or arrangement, and such vessel has
subsequently, during the same fishing trip, entered into an
area under the national jurisdiction of the inspecting State.

15. Where a subregional or regional fisheries
management organisation or arrangement has established
an alternative mechanism which effectively discharges the 
obligation under this Agreement of its members or
participants to ensure compliance with the conservation
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and management measures established by the organisation 
or arrangement, members of such organisation or
participants in such arrangement may agree to limit the
application of paragraph 1 as between themselves in
respect of the conservation and management measures
which have been established in the relevant high seas area.

16. Action taken by States other than the flag State in
respect of vessels having engaged in activities contrary to
subregional or regional conservation and management
measures shall be proportionate to the seriousness of the
violation.

17. Where there are reasonable grounds for suspecting
that a fishing vessel on the high seas is without nationality,
a State may board and inspect the vessel. Where evidence
so warrants, the State may take such action as may be
appropriate in accordance with international law.

18. States shall be liable for damage or loss attributable
to them arising from action taken pursuant to this Article
when such action is unlawful or exceeds that reasonably
required in the light of available information to implement
the provisions of this Article.

Article 22

Basic procedures for boarding and inspection pursuant
to Article 21

1. The inspecting State shall ensure that its duly
authorised inspectors:

(a) present credentials to the master of the vessel and
produce a copy of the text of the relevant conservation and
management measures or rules and regulations in force in
the high seas area in question, pursuant to those measures;

(b) initiate notice to the flag State at the time of the
boarding and inspection;

(c) do not interfere with the master’s ability to
communicate with the authorities of the flag State during
the boarding and inspection;

(d) provide a copy of a report on the boarding and
inspection to the master and to the authorities of the flag
State, noting therein any objection or statement which the
master wishes to have included in the report;

(e) promptly leave the vessel following completion of
the inspection if they find no evidence of a serious
violation; and

(f) avoid the use of force except when and to the degree
necessary to ensure the safety of the inspectors and where
the inspectors are obstructed in the execution of their
duties. The degree of force used shall not exceed that
reasonably required in the circumstances.

2. The duly authorised inspectors of an inspecting State 
shall have the authority to inspect the vessel, its licence,
gear, equipment, records, facilities, fish and fish products
and any relevant documents necessary to verify

compliance with the relevant conservation and
management measures.

3. The flag State shall ensure that vessel masters:

(a) accept and facilitate prompt and safe boarding by the 
inspectors;

(b) cooperate with and assist in the inspection of the
vessel conducted pursuant to these procedures;

(c) do not obstruct, intimidate or interfere with the
inspectors in the performance of their duties;

(d) allow the inspectors to communicate with the
authorities of the flag State and the inspecting State during
the boarding and inspection;

(e) provide reasonable facilities, including, where
appropriate, food and accommodation, to the inspectors;

(f) facilitate safe disembarkation by the inspectors.

4. In the event that the master of a vessel refuses to
accept boarding and inspection in accordance with this
Article and Article 21, the flag State shall, except in
circumstances where, in accordance with generally
accepted international regulations, procedures and
practices relating to safety at sea, it is necessary to delay
the boarding and inspection, direct the master of the vessel
to submit immediately to boarding and inspection and, if
the master does not comply with such direction, shall
suspend the vessel’s authorisation to fish and order the
vessel to return immediately to port. The flag State shall
advise the inspecting State of the action it has taken when
the circumstances referred to in this paragraph arise.

Article 23

Measures taken by a port State

1. A port State has the right and the duty to take
measures, in accordance with international law, to
promote the effectiveness of subregional, regional and
global conservation and management measures. When
taking such measures a port State shall not discriminate in
form or in fact against the vessels of any State.

2. A port State may, inter alia, inspect documents,
fishing gear and catch on board fishing vessels, when such
vessels are voluntarily in its ports or at its offshore
terminals.

3. States may adopt regulations empowering the
relevant national authorities to prohibit landings and
transhipments where it has been established that the catch
has been taken in a manner which undermines the
effectiveness of subregional, regional or global
conservation and management measures on the high seas.

4. Nothing in this Article affects the exercise by States
of their sovereignty over ports in their territory in
accordance with international law.
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PART VII

REQUIREMENTS OF DEVELOPING STATES

Article 24

Recognition of the special requirements of developing
States

1. States shall give full recognition to the special
requirements of developing States in relation to
conservation and management of straddling fish stocks
and highly migratory fish stocks and development of
fisheries for such stocks. To this end, States shall, either
directly or through the United Nations Development
Programme, the Food and Agriculture Organisation of the
United Nations and other specialised agencies, the Global
Environment Facility, the Commission on Sustainable
Development and other appropriate international and
regional organisations and bodies, provide assistance to
developing States.

2. In giving effect to the duty to cooperate in the
establishment of conservation and management measures
for straddling fish stocks and highly migratory fish stocks,
States shall take into account the special requirements of
developing States, in particular:

(a) the vulnerability of developing States which are
dependent on the exploitation of living marine resources,
including for meeting the nutritional requirements of their
populations or parts thereof;

(b) the need to avoid adverse impacts on, and ensure
access to fisheries by, subsistence, small-scale and
artisanal fishers and women fishworkers, as well as
indigenous people in developing States, particularly small
island developing States;

(c) the need to ensure that such measures do not result in
transferring, directly or indirectly, a disproportionate
burden of conservation action onto developing States.

Article 25

Forms of cooperation with developing States

1. States shall cooperate, either directly or through
subregional, regional or global organisations:

(a) to enhance the ability of developing States, in
particular the least-developed among them and small
island developing States, to conserve and manage
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and
to develop their own fisheries for such stocks;

(b) to assist developing States, in particular the
least-developed among them and small island developing
States, to enable them to participate in high seas fisheries
for such stocks, including facilitating access to such
fisheries subject to Articles 5 and 11;

(c) to facilitate the participation of developing States in
subregional and regional fisheries management
organisations and arrangements.

2. Cooperation with developing States for the purposes
set out in this Article shall include the provision of
financial assistance, assistance relating to human
resources development, technical assistance, transfer of
technology, including through joint-venture
arrangements, and advisory and consultative services.

3. Such assistance shall, inter alia, be directed
specifically towards:

(a) improved conservation and management of
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks
through collection, reporting, verification, exchange and
analysis of fisheries data and related information;

(b) stock assessment and scientific research;
(c) monitoring, control, surveillance, compliance and

enforcement, including training and capacity-building at
the local level, development and funding of national and
regional observer programmes and access to technology
and equipment.

Article 26

Special assistance in the implementation of this
Agreement

1. States shall cooperate to establish special funds to
assist developing States in the implementation of this
Agreement, including assisting developing States to meet
the costs involved in any proceedings for the settlement of
disputes to which they may be parties.

2. States and international organisations should assist
developing States in establishing new subregional or
regional fisheries management organisations or
arrangements, or in strengthening existing organisations
or arrangements, for the conservation and management of
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks.

PART VIII

PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 27

Obligation to settle disputes by peaceful means

States have the obligation to settle their disputes by
negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration,
judicial settlement, resort to regional agencies or
arrangements, or other peaceful means of their own
choice.
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Article 28

Prevention of disputes

States shall cooperate in order to prevent disputes. To
this end, States shall agree on efficient and expeditious
decision-making procedures within subregional and
regional fisheries management organisations and
arrangements and shall strengthen existing
decision-making procedures as necessary.

Article 29

Disputes of a technical nature

Where a dispute concerns a matter of a technical nature,
the States concerned may refer the dispute to an ad hoc
expert panel established by them. The panel shall confer
with the States concerned and shall endeavour to resolve
the dispute expeditiously without recourse to binding
procedures for the settlement of disputes.

Article 30

Procedures for the settlement of disputes

1. The provisions relating to the settlement of disputes
set out in Part XV of the Convention apply mutatis
mutandis to any dispute between States Parties to this
Agreement concerning the interpretation or application of
this Agreement, whether or not they are also Parties to the
Convention.

2. The provisions relating to the settlement of disputes
set out in Part XV of the Convention apply mutatis
mutandis to any dispute between States Parties to this
Agreement concerning the interpretation or application of
a subregional, regional or global fisheries agreement
relating to straddling fish stocks or highly migratory fish
stocks to which they are parties, including any dispute
concerning the conservation and management of such
stocks, whether or not they are also Parties to the
Convention.

3. Any procedure accepted by a State Party to this
Agreement and the Convention pursuant to Article 287 of
the Convention shall apply to the settlement of disputes
under this Part, unless that State Party, when signing,
ratifying or acceding to this Agreement, or at any time
thereafter, has accepted another procedure pursuant to
Article 287 for the settlement of disputes under this Part.

4. A State Party to this Agreement which is not a Party
to the Convention, when signing, ratifying or acceding to
this Agreement, or at any time thereafter, shall be free to
choose, by means of a written declaration, one or more of

the means set out in Article 287(1), of the Convention for
the settlement of disputes under this Part. Article 287 shall
apply to such a declaration, as well as to any dispute to
which such State is a party which is not covered by a
declaration in force. For the purposes of conciliation and
arbitration in accordance with Annexes V, VII and VIII to
the Convention, such State shall be entitled to nominate
conciliators, arbitrators and experts to be included in the
lists referred to in Annex V, Article 2, Annex VII, Article
2, and Annex VIII, Article 2, for the settlement of disputes
under this Part.

5. Any court or tribunal to which a dispute has been
submitted under this Part shall apply the relevant
provisions of the Convention, of this Agreement and of
any relevant subregional, regional or global fisheries
agreement, as well as generally accepted standards for the
conservation and management of living marine resources
and other rules of international law not incompatible with
the Convention, with a view to ensuring the conservation
of the straddling fish stocks and highly migratory fish
stocks concerned.

Article 31

Provisional measures

1. Pending the settlement of a dispute in accordance
with this Part, the parties to the dispute shall make every
effort to enter into provisional arrangements of a practical
nature.

2. Without prejudice to Article 290 of the Convention,
the court or tribunal to which the dispute has been
submitted under this Part may prescribe any provisional
measures which it considers appropriate under the
circumstances to preserve the respective rights of the
parties to the dispute or to prevent damage to the stocks in
question, as well as in the circumstances referred to in
Article 7(5), and Article 16(2).

3. A State Party to this Agreement which is not a Party
to the Convention may declare that, notwithstanding
Article 290(5), of the Convention, the International
Tribunal for the Law of the Sea shall not be entitled to
prescribe, modify or revoke provisional measures without
the agreement of such State.

Article 32

Li mi ta ti ons on app li ca bi lity of pro ce du res for
the sett le ment of dis pu tes

Ar tic le 297(3), of the Con ven ti on app li es also to this
Ag re e ment.
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PART IX

NON-PARTIES TO THIS AGREEMENT

Article 33

Non-parties to this Agreement

1. States Parties shall encourage non-parties to this
Agreement to become parties thereto and to adopt laws and 
regulations consistent with its provisions.

2. States Parties shall take measures consistent with
this Agreement and international law to deter the activities
of vessels flying the flag of non-parties which undermine
the effective implementation of this Agreement.

PART X

GOOD FAITH AND ABUSE OF RIGHTS

Article 34

Good faith and abuse of rights

States Parties shall fulfil in good faith the obligations
assumed under this Agreement and shall exercise the
rights recognised in this Agreement in a manner which
would not constitute an abuse of right.

PART XI

RESPONSIBILITY AND LIABILITY

Article 35

Responsibility and liability

States Parties are liable in accordance with international 
law for damage or loss attributable to them in regard to this 
Agreement.

PART XII

REVIEW CONFERENCE

Article 36

Review conference

1. Four years after the date of entry into force of this
Agreement, the Secretary-General of the United Nations
shall convene a conference with a view to assessing the
effectiveness of this Agreement in securing the

conservation and management of straddling fish stocks
and highly migratory fish stocks. The Secretary-General
shall invite to the conference all States Parties and those
States and entities which are entitled to become Parties to
this Agreement as well as those intergovernmental and
non-governmental organisations entitled to participate as
observers.

2. The Conference shall review and assess the
adequacy of the provisions of this Agreement and, if
necessary, propose means of strengthening the substance
and methods of implementation of those provisions in
order better to address any continuing problems in the
conservation and management of straddling fish stocks
and highly migratory fish stocks.

PART XIII

FINAL PROVISIONS

Article 37

Signature

This Agreement shall be open for signature by all States
and the other entities referred to in Article 1(2)(b), and
shall remain open for signature at United Nations
Headquarters for 12 months from the 4 December 1995.

Article 38

Ratification

This Agreement is subject to ratification by States and
the other entities referred to in Article 1(2)(b). The
instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

Article 39

Accession

This Agreement shall remain open for accession by
States and the other entities referred to in Article 1(2)(b).
The instruments of accession shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

Article 40

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force 30 days after
the date of deposit of the 30th instrument of ratification or
accession.
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2. For each State or entity which ratifies the Agreement
or accedes thereto after the deposit of the 30th instrument
of ratification or accession, this Agreement shall enter into
force on the 30th day following the deposit of its
instrument of ratification or accession.

Article 41

Provisional application

1. This Agreement shall be applied provisionally by a
State or entity which consents to its provisional
application by so notifying the depositary in writing. Such
provisional application shall become effective from the
date of receipt of the notification.

2. Provisional application by a State or entity shall
terminate on the entry into force of this agreement for that
State or entity or on notification by that State or entity to
the depositary in writing of its intention to terminate
provisional application.

Article 42

Reservations and exceptions

No reservations or exceptions may be made to this
Agreement.

Article 43

Declarations and statements

Article 42 does not preclude a State or entity, when
signing, ratifying or acceding to this Agreement, from
making declarations or statements, however phrased or
named, with a view, inter alia, to the harmonisation of its
laws and regulations with the provisions of this
Agreement, provided that such declarations or statements
do not purport to exclude or to modify the legal effect of
the provisions of this Agreement in their application to that 
State or entity.

Article 44

Relation to other agreements

1. This Agreement shall not alter the rights and
obligations of States Parties which arise from other
agreements compatible with this Agreement and which do
not affect the enjoyment by other States Parties of their
rights or the performance of their obligations under this
Agreement.

2. Two or more States Parties may conclude
agreements modifying or suspending the operation of
provisions of this Agreement, applicable solely to the
relations between them, provided that such agreements do
not relate to a provision derogation from which is
incompatible with the effective execution of the object and 
purpose of this Agreement, and provided further that such
agreements shall not affect the application of the basic
principles embodied herein, and that the provisions of such 
agreements do not affect the enjoyment by other States
Parties of their rights or the performance of their
obligations under this Agreement.

3. States Parties intending to conclude an agreement
referred to in paragraph 2 shall notify the other States
Parties through the depositary of this Agreement of their
intention to conclude the agreement and of the
modification or suspension for which it provides.

Article 45

Amendment

1. A State Party may, by written communication
addressed to the Secretary-General of the United Nations,
propose amendments to this Agreement and request the
convening of a conference to consider such proposed
amendments. The Secretary-General shall circulate such
communication to all States Parties. If, within six months
from the date of the circulation of the communication, not
less than one half of the States Parties reply favourably to
the request, the Secretary-General shall convene the
conference.

2. The decision-making procedure applicable at the
amendment conference convened pursuant to paragraph 1
shall be the same as that applicable at the United Nations
Conference on Straddling Fish Stocks and Highly
Migratory Fish Stocks, unless otherwise decided by the
conference. The conference should make every effort to
reach agreement on any amendments by way of consensus
and there should be no voting on them until all efforts at
consensus have been exhausted.

3. Once adopted, amendments to this agreement shall
be open for signature at United Nations Headquarters by
States Parties for 12 months from the date of adoption,
unless otherwise provided in the amendment itself.

4. Articles 38, 39, 47 and 50 apply to all amendments to 
this Agreement.

5. Amendments to this Agreement shall enter into force 
for the States Parties ratifying or acceding to them on the
30th day following the deposit of instruments of
ratification or accession by two thirds of the States Parties.
Thereafter, for each State Party ratifying or acceding to an
amendment after the deposit of the required number of
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such instruments, the amendment shall enter into force on
the 30th day following the deposit of its instrument of
ratification or accession.

6. An amendment may provide that a smaller or a larger 
number of ratifications or accessions shall be required for
its entry into force than are required by this Article.

7. A State which becomes a Party to this Agreement
after the entry into force of amendments in accordance
with paragraph 5 shall, failing an expression of a different
intention by that State:

(a) be considered as a Party to this Agreement as so
amended;

(b) be considered as a Party to the unamended
Agreement in relation to any State Party not bound by the
amendment.

Article 46

Denunciation

1. A State Party may, by written notification addressed
to the Secretary-General of the United Nations, denounce
this Agreement and may indicate its reasons. Failure to
indicate reasons shall not affect the validity of the
denunciation. The denunciation shall take effect one year
after the date of receipt of the notification, unless the
notification specifies a later date.

2. The denunciation shall not in any way affect the duty 
of any State Party to fulfil any obligation embodied in this
Agreement to which it would be subject under
international law independently of this Agreement.

Article 47

Participation by international organisations

1. In cases where an international organisation referred
to in Annex IX, Article 1, of the Convention does not have
competence over all the matters governed by this
Agreement, Annex IX to the Convention shall apply
mutatis mutandis to participation by such international
organisation in this Agreement, except that the following
provisions of that 

Annex shall not apply:
(a) Article 2, first sentence;
(b) Article 3(1).

2. In cases where an international organisation referred
to in Annex IX, Article 1, of the Convention has
competence over all the matters governed by this
Agreement, the following provisions shall apply to
participation by such international organisation in this
Agreement:

(a) at the time of signature or accession, such
international organisation shall make a declaration stating:

(i) that it has competence over all the matters governed
by this Agreement;

(ii) that, for this reason, its Member States shall not
become States Parties, except in respect of their territories
for which the international organisation has no
responsibility;

(iii) that it accepts the rights and obligations of States
under this Agreement;

(b) participation of such an international organisation
shall in no case confer any rights under this Agreement on
Member States of the international organisation;

(c) in the event of a conflict between the obligations of
an international organisation under this Agreement and its
obligations under the agreement establishing the
international organisation or any acts relating to it, the
obligations under this Agreement shall prevail.

Article 48

Annexes

1. The Annexes form an integral part of this Agreement 
and, unless expressly provided otherwise, a reference to
this Agreement or to one of its Parts includes a reference to 
the Annexes relating thereto.

2. The Annexes may be revised from time to time by
States Parties. Such revisions shall be based on scientific
and technical considerations. Notwithstanding the
provisions of Article 45, if a revision to an Annex is
adopted by consensus at a meeting of States Parties, it shall 
be incorporated in this Agreement and shall take effect
from the date of its adoption or from such other date as may 
be specified in the revision. If a revision to an Annex is not
adopted by consensus at such a meeting, the amendment
procedures set out in Article 45 shall apply.

Article 49

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be
the depositary of this Agreement and any amendments or
revisions thereto.

Article 50

Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts of this Agreement are equally authentic.

874 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/21. szám



In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries,
being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Opened for signature at New York, this fourth day of
December, one thousand nine hundred and ninety-five, in
a single original, in the Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish languages.

ANNEX I

Standard requirements for the collection
and sharing of data

Article 1

General principles

1. The timely collection, compilation and analysis of
data are fundamental to the effective conservation and
management of straddling fish stocks and highly
migratory fish stocks. To this end, data from fisheries for
these stocks on the high seas and those in areas under
national jurisdiction are required and should be collected
and compiled in such a way as to enable statistically
meaningful analysis for the purposes of fishery resource
conservation and management. These data include catch
and fishing effort statistics and other fishery-related
information, such as vessel-related and other data for
standardising fishing effort. Data collected should also
include information on non-target and associated or
dependent species. All data should be verified to ensure
accuracy. Confidentiality of non-aggregated data shall be
maintained. The dissemination of such data shall be
subject to the terms on which they have been provided.

2. Assistance, including training as well as financial
and technical assistance, shall be provided to developing
States in order to build capacity in the field of conservation 
and management of living marine resources. Assistance
should focus on enhancing capacity to implement data
collection and verification, observer programmes, data
analysis and research projects supporting stock
assessments. The fullest possible involvement of
developing State scientists and managers in conservation
and management of straddling fish stocks and highly
migratory fish stocks should be promoted.

Article 2

Principles of data collection, compilation and exchange

The following general principles should be considered
in defining the parameters for collection, compilation and
exchange of data from fishing operations for straddling
fish stocks and highly migratory fish stocks:

(a) States should ensure that data are collected from
vessels flying their flag on fishing activities according to
the operational characteristics of each fishing method
(e.g., each individual tow for trawl, each set for long-line
and purse-seine, each school fished for pole-and-line and
each day fished for troll) and in sufficient detail to
facilitate effective stock assessment;

(b) States should ensure that fishery data are verified
through an appropriate system;

(c) States should compile fishery-related and other
supporting scientific data and provide them in an agreed
format and in a timely manner to the relevant subregional
or regional fisheries management organisation or
arrangement where one exists. Otherwise, States should
cooperate to exchange data either directly or through such
other cooperative mechanisms as may be agreed among
them;

(d) States should agree, within the framework of
subregional or regional fisheries management
organisations or arrangements, or otherwise, on the
specification of data and the format in which they are to be
provided, in accordance with this Annex and taking into
account the nature of the stocks and the fisheries for those
stocks in the region. Such organisations or arrangements
should request non-members or non-participants to
provide data concerning relevant fishing activities by
vessels flying their flag;

(e) such organisations or arrangements shall compile
data and make them available in a timely manner and in an
agreed format to all interested States under the terms and
conditions established by the organisation or arrangement; 
and

(f) scientists of the flag State and from the relevant
subregional or regional fisheries management
organisation or arrangement should analyse the data
separately or jointly, as appropriate.

Article 3

Basic fishery data

1. States shall collect and make available to the relevant 
subregional or regional fisheries management
organisation or arrangement the following types of data in
sufficient detail to facilitate effective stock assessment in
accordance with agreed procedures:

(a) time series of catch and effort statistics by fishery
and fleet;

(b) total catch in number, nominal weight, or both, by
species (both target and non-target) as is appropriate to
each fishery. (Nominal weight is defined by the Food and
Agriculture Organisation of the United Nations as the
live-weight equivalent of the landings);
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(c) discard statistics, including estimates where
necessary, reported as number or nominal weight by
species, as is appropriate to each fishery;

(d) effort statistics appropriate to each fishing method;
(e) fishing location, date and time fished and other

statistics on fishing operations as appropriate.

2. States shall also collect where appropriate and
provide to the relevant subregional or regional fisheries
management organisation or arrangement information to
support stock assessment, including:

(a) composition of the catch according to length, weight
and sex;

(b) other biological information supporting stock
assessments, such as information on age, growth,
recruitment, distribution and stock identity;

(c) other relevant research, including surveys of
abundance, biomass surveys, hydro-acoustic surveys,
research on environmental factors affecting stock
abundance, and oceanographic and ecological studies.

Article 4

Vessel data and information

1. States should collect the following types of
vessel-related data for standardising fleet composition and
vessel fishing power and for converting between different
measures of effort in the analysis of catch and effort data:

(a) vessel identification, flag and port of registry;
(b) vessel type;
(c) vessel specifications (e.g., material of construction,

date built, registered length, gross registered tonnage,
power of main engines, hold capacity and catch storage
methods);

(d) fishing gear description (e.g., types, gear
specifications and quantity).

2. The flag State will collect the following information:
(a) navigation and position fixing aids;
(b) communication equipment and international radio

call sign;
(c) crew size.

Article 5

Reporting

A State shall ensure that vessels flying its flag sends to
its national fisheries administration and, where agreed, to
the relevant subregional or regional fisheries management
organisation or arrangement, logbook-data on catch and
effort, including data on fishing operations on the high
seas, at sufficiently frequent intervals to meet national
requirements and regional and international obligations.
Such data shall be transmitted, where necessary, by radio,
telex, fax or satellite transmission or by other means.

Article 6

Data verification

States or, as appropriate, subregional or regional
fisheries management organisations or arrangements
should establish mechanisms for verifying fishery data,
such as:

(a) position verification through vessel monitoring
systems;

(b) scientific observer programmes to monitor catch,
effort, catch composition (target and non-target) and other
details of fishing operations;

(c) vessel trip, landing and transshipment reports;
(d) port sampling.

Article 7

Data exchange

1. Data collected by flag States must be shared with
other flag States and relevant coastal States through
appropriate subregional or regional fisheries management
organisations or arrangements. Such organisations or
arrangements shall compile data and make them available
in a timely manner and in an agreed format to all interested
States under the terms and conditions established by the
organisation or arrangement, while maintaining
confidentiality of non-aggregated data, and should, to the
extent feasible, develop database systems which provide
efficient access to data.

2. At the global level, collection and dissemination of
data should be effected through the Food and Agriculture
Organisation of the United Nations. Where a subregional
or regional fisheries management organisation or
arrangement does not exist, that organization may also do
the same at the subregional or regional level by
arrangement with the States concerned.

ANNEX II

Guidelines for the application of precautionary
reference points in conservation and management of

straddling fish stocks and highly migratory fish stocks

1. A precautionary reference point is an estimated
value derived through an agreed scientific procedure,
which corresponds to the state of the resource and of the
fishery, and which can be used as a guide for fisheries
management.

2. Two types of precautionary reference points should
be used: conservation, or limit, reference points and
management, or target, reference points. Limit reference
points set boundaries which are intended to constrain
harvesting within safe biological limits within which the
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stocks can produce maximum sustainable yield. Target
reference points are intended to meet management
objectives.

3. Precautionary reference points should be
stock-specific to account, inter alia, for the reproductive
capacity, the resilience of each stock and the characteristics
of fisheries exploiting the stock, as well as other sources of
mortality and major sources of uncertainty.

4. Management strategies shall seek to maintain or
restore populations of harvested stocks, and where
necessary associated or dependent species, at levels
consistent with previously agreed precautionary reference
points. Such reference points shall be used to trigger
pre-agreed conservation and management action.
Management strategies shall include measures which can be 
implemented when precautionary reference points are
approached.

5. Fishery management strategies shall ensure that the
risk of exceeding limit reference points is very low. If a
stock falls below a limit reference point or is at risk of
falling below such a reference point, conservation and
management action should be initiated to facilitate stock
recovery. Fishery management strategies shall ensure that
target reference points are not exceeded on average.

6. When information for determining reference points
for a fishery is poor or absent, provisional reference points
shall be set. Provisional reference points may be established
by analogy to similar and better-known stocks. In such
situations, the fishery shall be subject to enhanced
monitoring so as to enable revision of provisional reference
points as improved information becomes available.

7. The fishing mortality rate which generates maximum
sustainable yield should be regarded as a minimum standard 
for limit reference points. For stocks which are not
overfished, fishery management strategies shall ensure that
fishing mortality does not exceed that which corresponds to
maximum sustainable yield, and that the biomass does not
fall below a predefined threshold. For overfished stocks, the 
biomass which would produce maximum sustainable yield
can serve as a rebuilding target.

Megállapodás
az Egyesült Nemzetek 1982. december 10-i tengerjogi

egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági
övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon

vándorló halállományok védelmérõl és kezelésérõl
 szóló rendelkezések végrehajtásáról

E meg ál la po dás ré szes ál la mai,
em lé kez tet ve az Egye sült Nem ze tek 1982. de cem ber

10-i ten ger jo gi egyez mé nyé ben fog lalt vo nat ko zó ren del -
ke zé sek re,

az zal a szán dék kal, hogy biz to sít ják a ki zá ró la gos gaz -
da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú

 távon ván dor ló hal ál lo má nyok hosszú távú vé del mét és
fenn tart ha tó hasz no sí tá sát,

az zal az el ha tá ro zás sal, hogy e cél ból erõ sí tik az ál la -
mok kö zöt ti együtt mû kö dést,

em lé kez tet ve az em lí tett hal ál lo má nyok vonatkozá -
sában el fo ga dott vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek nek a
 lobogó sze rin ti ál la mok, a ki kö tõ sze rin ti ille té kes ál la mok 
és a par ti ál la mok ré szé rõl tör té nõ ha té ko nyabb vég re haj -
tá sá ra,

tö re ked ve kü lö nös te kin tet tel arra, hogy meg ol dást ta -
lál ja nak az Egye sült Nem ze tek Kör nye zet vé del mi és Fej -
lesz té si Kon fe ren ci á ja ál tal el fo ga dott Agen da 21 17. fe je -
ze té nek C. prog ram te rü le té ben meg ha tá ro zott prob lé mák -
ra, ne ve ze te sen arra, hogy a nyílt ten ge ri ha lá szat ke ze lé se
sok te rü le ten nem meg fe le lõ és, hogy egyes erõ for rá sok
fel hasz ná lá sa túl zott mér té kû; tu do má sul véve a sza bá lyo -
zat lan ha lá szat, a túl zott fel sze relt ség, a túl zott flot ta mé ret, 
a lo bo gó nak az el len õr zé sek el ke rü lé se ér de ké ben tör té nõ
le cse ré lé se, a nem meg fele lõen össze ál lí tott fel sze re lés, a
meg bíz ha tat lan adat bá zis és az ál la mok kö zöt ti meg fe le lõ
együtt mû kö dés hi á nya je len tet te prob lé mák meg lé tét,

el kö te lez ve ma gu kat a fe le lõs ség tel jes ha lá szat iránt,
an nak tu da tá ban, hogy szük ség van a ten ge ri kör nye ze -

tet érõ ká ros ha tá sok el ke rü lé sé re, a bi o ló gi ai sok fé le ség
meg õr zé sé re, a ten ge ri öko szisz té mák in teg ri tá sá nak fenn -
tar tá sá ra és a ha lá sza ti mû ve le tek bõl adó dó hosszú távú
vagy vissza for dít ha tat lan ha tá sok koc ká za tá nak mi ni ma li -
zá lá sá ra,

fel is mer ve a kü lön le ges tá mo ga tá sok, be le ért ve a pénz -
ügyi, tu do má nyos és tech no ló gi ai se gít ség nyúj tás szük sé -
ges sé gét an nak ér de ké ben, hogy a fej lõ dõ ál la mok ha té -
kony mó don részt ve gye nek a kü lön le ges gaz da sá gi öve -
ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván -
dorló hal ál lo má nyok vé del mé ben, ke ze lé sé ben és fenn -
tart ha tó hasz no sí tá sá ban,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy egy, az egyez mény vonat -
kozó ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló meg ál la po -
dás szol gál ja leg job ban az em lí tett cé lo kat és hoz zá já rul a
nem zet kö zi béke és biz ton ság fenn tar tá sá hoz,

meg erõ sít ve, hogy az egyez mény ben vagy az e meg ál la -
po dás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek re to vább ra is az ál ta -
lá nos nem zet kö zi jog sza bá lyai és el vei al kal ma zan dók,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások és hatály

(1) E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:
a) ,,egyez mény” az Egye sült Nem ze tek 1982. de cem -

ber 10-i ten ger jo gi egyez mé nye;
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b) ,,vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek” az élõ ten ge ri
erõ for rá sok egy vagy több fa já nak vé del mé re és kezelé -
sére vo nat ko zó in téz ke dé sek, ame lyek el fo ga dá sa és al kal -
ma zá sa, az egyez mény ben és az e meg ál la po dás ban tük rö -
zõ dõ nem zet kö zi jog gal össz hang ban áll;

c) ,,ha lak” ma guk ban fog lal ják a pu ha tes tû e ket és a
rák fé lé ket, ki vé ve az egyez mény 77. cik ké ben meg ha tá ro -
zott, hely hez kö tött fa jok hoz tar to zó kat; va la mint

d) ,,meg ál la po dás” az egyez ménnyel és e meg ál la po -
dás sal össz hang ban ki ala kí tott olyan együtt mû kö dé si
 mechanizmus két vagy több ál lam kö zött, amely nek cél ja,
töb bek kö zött, egy vagy több ki zá ró la gos gaz da sá gi öve -
ze te ken túl nyú ló hal ál lo mány ra vagy hosszú tá von ván -
dor ló hal ál lo mány ra vo nat ko zó vé del mi és irá nyí tá si
 intézkedések ki ala kí tá sa re gi o ná lis és ré gió alat ti szint en.

(2) a) „ré szes ál la mok” azok az ál la mok, ame lyek vál -
lal ták e meg ál la po dás rá juk néz ve kö te le zõ ere jét és ame -
lyek re e meg ál la po dás ha tá lya ki ter jed.

b) E meg ál la po dás mu ta tis mu tan dis al kal ma zan dó:
(i) az egyez mény 305. cik ke (1) be kez dé sé nek c), d) és

e) pont já ban em lí tett min den jog alany és
(ii) a 47. cikk re is fi gye lem mel, az egyez mény IX. mel -

lék le té nek 1. cik ké ben „nem zet kö zi szer ve zet”-ként em lí -
tett min den jog alany ese té ben,
ame lyek e meg ál la po dás ré sze se i vé vál nak és eb ben a
 vonatkozásban, az em lí tett jog ala nyok „ré szes ál la mok”.

(3) E meg ál la po dás mu ta tis mu tan dis al kal ma zan dó az
olyan egyéb ha lá sza tot foly ta tó jog ala nyok ra is, ame lyek
ha jói a nyílt ten ge ren ha lász nak.

2. cikk

Célkitûzés

E meg ál la po dás cél ki tû zé se a ki zá ró la gos gaz da sá gi
öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván -
dor ló hal ál lo má nyok hosszú távú vé del mé nek és fenn tart -
ha tó hasz no sí tá sá nak biz to sí tá sa, az egyez mény vonat -
kozó ren del ke zé se i nek ha té kony vég re haj tá sá val.

3. cikk

Alkalmazás

(1) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban, e meg ál la po dás a
nem ze ti jog ha tó sá gon kí vü li te rü le te ken élõ ki zá ró la gos
gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és hosszú
tá von ván dor ló hal ál lo má nyok vé del mé re és ke ze lé sé re
 alkalmazandó, az zal a ki vé tel lel, hogy a 6. és 7. cikk a
nem ze ti jog ha tó ság alá tar to zó te rü le te ken élõ em lí tett hal -
ál lo má nyok vé del mé re és ke ze lé sé re is al kal ma zan dó, a
nem ze ti jog ha tó ság alá tar to zó és a nem ze ti jog ha tó sá gon

kí vü li te rü le te ken al kal ma zott kü lön bö zõ jog rend sze rek
sé rel me nél kül, az egyez mény ben elõ ír tak sze rint.

(2) A par ti ál lam, a nem ze ti jog ha tó sá ga alá tar to zó te rü -
le te ken élõ ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló
hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok
fel ku ta tá sát és hasz no sí tá sát, vé del mét és ke ze lé sét cél zó
szu ve rén jo ga i nak gya kor lá sa so rán, mu ta tis mu tan dis
alkalmazza az 5. cikk ben fel so rolt ál ta lá nos alap el ve ket.

(3) E meg ál la po dás nak meg fele lõen, az ál la mok kel lõ
fi gyel met for dí ta nak a fej lõ dõ ál la mok ka pa ci tá sá ra az
5., 6. és 7. cikk nek, a fej lõ dõ ál la mok nem ze ti jog ha tó sá ga
alá tar to zó te rü le te ken tör té nõ al kal ma zá sa kor, va la mint
a fej lõ dõ ál la mok tá mo ga tá si igé nyé re. E cél ból a VII. rész
mu ta tis mu tan dis al kal ma zan dó a nem ze ti jog ha tó ság alá
tar to zó te rü le tek te kin te té ben.

4. cikk

E megállapodás és az egyezmény viszonya

E meg ál la po dás egyik ren del ke zé se sem sér ti az ál la -
mok egyez mény sze rin ti jo ga it, jog ha tó sá gát és kö te le zett -
sé ge it. E meg ál la po dás az egyez mény szö veg össze füg gé -
sé ben és an nak meg fele lõen al kal ma zan dó.

II. RÉSZ

A KIZÁRÓLAGOS GAZDASÁGI ÖVEZETEKEN
TÚLNYÚLÓ HALÁLLOMÁNYOK

ÉS A HOSSZÚ TÁVON VÁNDORLÓ
HALÁLLOMÁNYOK VÉDELME ÉS KEZELÉSE

5. cikk

Általános elvek

A ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo -
má nyok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok vé del -
me és ke ze lé se ér de ké ben a par ti ál la mok és a nyílt ten ge -
ren ha lá sza tot foly ta tó ál la mok, ele get téve az egyez mény
sze rin ti együtt mû kö dé si kö te le zett sé gük nek:

a) in téz ke dé se ket fo gad nak el a ki zá ró la gos gaz da sá gi
öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván -
dor ló hal ál lo má nyok tar tós meg õr zé sé nek biz to sí tá sa
 érdekében és elõ moz dít ják az ál lo má nyok op ti má lis hasz -
no sí tá sát;

b) biz to sít ják, hogy az em lí tett in téz ke dé sek a ren del -
ke zés re álló leg jobb tu do má nyos ada to kon ala pul nak és
cél juk a hal ál lo má nyok leg ma ga sabb fenn tart ha tó ho za -
má nak szint en tar tá sa vagy vissza ál lí tá sa a vo nat ko zó kör -
nye ze ti és gaz da sá gi té nye zõk nek meg fele lõen, be le ért ve
a fej lõ dõ ál la mok kü lön le ges igé nye it, és figye lembe véve
a ha lá sza ti mód sze re ket, a hal ál lo má nyok egy más kö zöt ti
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füg gõ sé gi vi szo nyát és min den, szub re gi o ná lis, re gi o ná lis
és glo bá lis szint en ál ta lá no san aján lott nem zet kö zi mi ni -
mum sza bályt;

c) a 6. cik kel össz hang ban al kal maz zák az elõ vi gyá za -
tos sá gi meg kö ze lí tést;

d) fel mé rik a ha lá szat, az egyéb em ber i te vé keny sé gek
és a kör nye ze ti té nye zõk ál tal a cél ál lo má nyok ra és az
ugyan azon öko szisz té má ba tar to zó, il let ve a cél ál lo má -
nyok kal tár sult vagy azok tól füg gõ cél fa jok ra gya ko rolt
ha tá so kat;

e) adott eset ben, vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé se ket
 fogadnak el az ugyan azon öko szisz té má ba tar to zó, il let ve
a cél ál lo má nyok kal tár sult vagy azok tól füg gõ fa jok ra
 vonatkozóan az zal a cél lal, hogy az em lí tett fa jok po pu lá -
ci ó it a sza po ro dá suk ra ko moly ve szélyt je len tõ szint fe lett
tart sák vagy arra a szint re vissza ál lít sák;

f) mi ni má lis ra csök ken tik a szennye zés mér té két, a hul -
la dék és a sze mét mennyi sé gét, az el ve szett vagy el ha gyott 
fel sze re lés sel tör té nõ fo gást, a nem cél fa jok, akár hal fa jok
akár nem hal fa jok, (a továb biak ban: nem cél fa jok) fo gá sát, 
va la mint a tár sult vagy füg gõ fa jok ra, kü lö nö sen a ve szé -
lyez te tett fa jok ra gya ko rolt ha tá so kat olyan in téz ke dé se -
ken ke resz tül, mint a sze lek tív, kör nye zet vé del mi szem -
pont ból biz ton sá gos és költ ség ha té kony ha lá sza ti fel sze re -
lé sek és tech ni kák ki fej lesz té se és al kal ma zá sa, a meg -
valósítható mér ték ben;

g) vé dik a ten ge ri kör nye zet bi o di ver zi tá sát;
h) in téz ke dé se ket hoz nak a túl ha lá szás és a ha lá sza ti

ka pa ci tás túl lé pé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra, il let ve el ke rü -
lé sé re, va la mint an nak biz to sí tá sá ra, hogy a ha lá sza ti erõ -
ki fej tés mér té ke nem lépi túl a ha lá sza ti erõ for rá sok fenn -
tart ha tó hasz no sí tá sá val ará nyos szin tet;

i) figye lembe ve szik kis üze mi és jö ve de lem ki egé szí tõ
ha lá szok ér de ke it;

j) össze gyûj tik, és a meg fe le lõ idõ ben meg oszt ják, töb -
bek kö zött a ha jók hely ze té re, a cél fa jok és a nem cél fa jok
fo gá sá ra és a ha lá sza ti erõ ki fej tés re vo nat ko zó tel jes és
pon tos ada to kat az I. mel lék let ben meg ál la pí tot tak sze rint,
va la mint az or szá gos és nem zet kö zi ku ta tá si prog ra mok -
ból szár ma zó in for má ci ó kat;

k) tu do má nyos ku ta tá so kat tá mo gat nak és foly tat nak
le, és meg fe le lõ tech no ló gi á kat fej lesz te nek ki a vé de lem
és a ke ze lés cél já ból, va la mint

l) ha té kony nyo mon kö ve tés, el len õr zés és fel ügye let
mel lett vég re hajt ják és ér vé nye sí tik a vé del mi és ke ze lé si
in téz ke dé se ket.

6. cikk

Az elõvigyázatosság elvének alkalmazása

(1) Az ál la mok szé les kör ben al kal maz zák az elõ vi gyá -
za tos ság el vét a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl -
nyúló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo -
má nyok vé del me, ke ze lé se és hasz no sí tá sa so rán az élõ

ten ge ri erõ for rá sok vé del me és a ten ge ri kör nye zet meg õr -
zé se ér de ké ben.

(2) Az ál la mok na gyobb kö rül te kin tés sel jár nak el, ha az 
in for má ci ók bi zony ta la nok, meg bíz ha tat la nok vagy nem
meg fe le lõ ek. A meg fe le lõ tu do má nyos in for má ci ók hi á -
nya nem hasz nál ha tó ki fo gás ként a vé del mi és ke ze lé si
 intézkedések el ha lasz tá sá ra vagy el mu lasz tá sá ra.

(3) Az elõ vi gyá za tos ság el vé nek al kal ma zá sa so rán az
ál la mok:

a) a ren del ke zés re álló leg jobb tu do má nyos ada tok be -
gyûj té sé vel és meg osz tá sá val, va la mint a koc ká za tok és a
bi zony ta lan ság ke ze lé sé re szol gá ló fej lett tech ni kák be ve -
ze té sé vel eme lik a ha lá sza ti erõ for rá sok vé del mé vel és
 kezelésével kap cso la tos dön tés ho za tal ha té kony sá gát;

b) al kal maz zák a II. mel lék let ben meg ha tá ro zott irány -
mu ta tá so kat, és a ren del ke zés re álló leg jobb tu do má nyos
ada tok alap ján az egyes ál lo má nyok vo nat ko zá sá ban re fe -
ren cia pon to kat és az ezek túl lé pé se ese tén meg ho zan dó
 intézkedéseket ha tá roz nak meg;

c) figye lembe ve szik, töb bek kö zött az ál lo má nyok mé -
re té re és sza po ro dá si üte mé re, a re fe ren cia pon tok ra, az
 állományok ezen re fe ren cia pon tok hoz vi szo nyí tott ál la po -
tá ra, a hal ál lo mány-pusz tu lás mér té ké re és meg osz lá sá ra,
va la mint a ha lá sza ti te vé keny sé gek ál tal a nem cél fa jok ra
és a tár sult vagy füg gõ fa jok ra gya ko rolt ha tá sok ra vo nat -
ko zó bi zony ta lan sá go kat, to váb bá az ak tu á lis és az elõ re
jel zett óce á ni, kör nye ze ti és tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo -
nyo kat, va la mint

d) adat gyûj té si és ku ta tá si prog ra mo kat in dí ta nak a ha -
lá szat ál tal a nem cél fa jok ra és a tár sult vagy füg gõ fa jok ra, 
va la mint kör nye ze tük re gya ko rolt ha tá sok fel mé ré sé re,
 továbbá az em lí tett fa jok vé del mé nek biz to sí tá sá hoz és a
kü lön le ges je len tõ sé gû élõ he lyek meg óvá sá hoz szük sé ges 
ter ve ket fo gad nak el.

(4) Az ál lam in téz ke dé se ket hoz an nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben, hogy a re fe ren cia pon tok meg kö ze lí té se ese tén ne
kö vet kez zen be azok túl lé pé se. Túl lé pés ese tén az ál la mok 
az ál lo má nyok hely re ál lí tá sa ér de ké ben ha la dék ta la nul
meg hoz zák a (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
 intézkedéseket.

(5) Amennyi ben a cél ál lo má nyok, a nem cél fa jok és a
tár sult vagy füg gõ fa jok ál la po ta ag go da lom ra ad okot,
úgy az ál la mok fo ko zott el len õr zés alá von ják az em lí tett
ál lo má nyo kat és fa jo kat an nak ér de ké ben, hogy meg vizs -
gál ják azok ál la po tát, va la mint a vé del mi és ke ze lé si in téz -
ke dé sek ha té kony sá gát. Az ál la mok az új ada tok sze rint
rend sze re sen fe lül vizs gál ják ezen in téz ke dé se ket.

(6) Új vagy kí sér le ti ha lá szat ese tén az ál la mok a le he tõ
leg ha ma rabb, meg fe le lõ kö rül te kin tés sel vé del mi és ke ze -
lé si in téz ke dé se ket fo gad nak el, be le ért ve töb bek kö zött
a fo gás ra és az erõ ki fej tés re vo nat ko zó kor lá to zá sok te kin -
te té ben ho zott in téz ke dé se ket. Az em lí tett in téz ke dé sek
mind ad dig ha tály ban ma rad nak, amíg nem áll ren del ke -
zés re ele gen dõ adat a ha lá szat nak az ál lo má nyok hosszú
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távú fenn tart ha tó sá gá ra gya ko rolt ha tá sá nak ki ér té ke lé sé -
hez, amely ki ér té ke lés után ke rül nek vég re haj tás ra a vé -
del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek. A vé del mi és ke ze lé si
 intézkedések, adott eset ben, le he tõ vé te szik a ha lá szat
 fokozatos fej lesz té sét.

(7) Ha va la mi lyen ter mé sze ti je len ség je len tõs ked ve -
zõt len ha tást gya ko rol a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken 
túl nyú ló hal ál lo má nyok vagy a hosszú tá von ván dor ló hal -
ál lo má nyok ál la po tá ra, ak kor az ál la mok sür gõs ség gel
 védelmi és ke ze lé si in téz ke dé se ket fo gad nak el, an nak biz -
to sí tá sa ér de ké ben, hogy a ha lá sza ti te vé keny ség nem
 súlyosbítja to vább a ked ve zõt len ha tást. Az ál la mok ak kor
is sür gõs ség gel fo gad nak el in téz ke dé se ket, ha a ha lá sza ti
te vé keny ség az em lí tett ál lo má nyok fenn tart ha tó sá ga te -
kin te té ben ko moly ve szélyt je len t. A sür gõs ség gel ho zott
in téz ke dé sek át me ne ti jel le gû ek és a ren del ke zés re álló
leg jobb tu do má nyos ada to kon ala pul nak.

7. cikk

A védelmi és kezelési intézkedések összeegyeztethetõsége

(1) Az egyez mény ren del ke zé se i nek meg fele lõen, a par -
ti ál la mok nak, a nem ze ti jog ha tó ság alá tar to zó te rü le te ken 
az élõ ten ge ri erõ for rá sok fel tá rá sá ra és hasz no sí tá sá ra, vé -
del mé re és ke ze lé sé re vo nat ko zó szu ve rén jo ga i nak sé rel -
me nél kül, to váb bá az ál la mok azon jo gá nak sé rel me nél -
kül, hogy ál lam pol gá rai szá má ra az egyez ménnyel össz -
hang ban foly ta tott nyílt ten ge ri ha lá sza tot en ge dé lyez zék:

a) a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományok te kin te té ben, az érin tett par ti ál la mok és azon
ál la mok, amely nek ál lam pol gá rai ilyen ál lo má nyo kat ha -
lász nak a szom szé dos nyílt ten ge ri te rü le ten, arra tö re ked -
nek, akár köz vet le nül, akár a III. rész ben elõ írt meg fe le lõ
együtt mû kö dé si me cha niz mu so kon ke resz tül, hogy meg -
ál la pod ja nak az ezen ál lo má nyok nak a szom szé dos nyílt
ten ge ri te rü le ten tör té nõ vé del mé hez szük sé ges in téz ke dé -
sek ben;

b) a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok te kin te té ben 
az érin tett par ti ál la mok és azok az egyéb ál la mok, amely -
nek ál lam pol gá rai ilyen ál lo má nyo kat ha lász nak a ré gi ó -
ban, együtt mû köd nek, akár köz vet le nül, akár a III. rész ben 
elõ írt meg fe le lõ együtt mû kö dé si me cha niz mu son ke resz -
tül, hogy biz to sít sák az em lí tett ál lo má nyok vé del mét és
elõ se gít sék azok op ti má lis hasz no sí tá sát az egész ré gi ó -
ban, a nem ze ti jog ha tó ság alá tar to zó és az azon kí vü li
 területeken is.

(2) A nyílt ten ger te kin te té ben meg ha tá ro zott és a nem -
ze ti jog ha tó ság alá tar to zó te rü le tek te kin te té ben el fo ga -
dott vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek nek, a ki zá ró la gos
gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú
tá von ván dor ló hal ál lo má nyok vé del mé nek és kezelé -
sének biz to sí tá sa ér de ké ben össze egyez tet he tõ ek nek kell
len ni ük. Ezért a par ti ál la mok és a nyílt ten ge ren ha lá szó

ál la mok kö te le sek együtt mû köd ni an nak ér de ké ben, hogy
az em lí tett ál lo má nyok ra vo nat ko zó in téz ke dé sek össze -
egyez tet he tõ ek le gye nek. Az össze egyez tet he tõ vé del mi
és ke ze lé si in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sa kor az ál la mok:

a) figye lembe ve szik az ugyan azon ál lo má nyok te kin -
te té ben a par ti ál la mok ál tal a nem ze ti jog ha tó ság alá tar to -
zó te rü le tek re vo nat ko zó an az egyez mény 61. cik ké vel
össz hang ban el fo ga dott és al kal ma zott vé del mi és ke ze lé si 
in téz ke dé se ket, és biz to sít ják, hogy az em lí tett ál lo má -
nyok te kin te té ben a nyílt ten ger re vo nat ko zó an meg ha tá -
ro zott in téz ke dé sek ne ás sák alá az em lí tett in téz ke dé sek
ha té kony sá gát;

b) figye lembe ve szik az ugyan azon ál lo má nyok te kin -
te té ben az érin tett par ti ál la mok és a nyílt ten ge ren ha lá szó
ál la mok ál tal az egyez ménnyel össz hang ban a nyílt ten ger -
re vo nat ko zó an meg ál la pí tott és al kal ma zott, ko ráb ban
egyez te tett in téz ke dé se ket;

c) figye lembe ve szik az ugyan azon ál lo má nyok te kin -
te té ben a szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó -
szer ve ze tek és meg ál la po dá sok ál tal az egyez ménnyel
össz hang ban meg ha tá ro zott és al kal ma zott, ko ráb ban
egyez te tett in téz ke dé se ket;

d) figye lembe ve szik az ál lo má nyok bi o ló gi ai egy sé gét 
és egyéb bi o ló gi ai jel lem zõ it, va la mint az ál lo má nyok
 eloszlása, a ha lá szat és az érin tett te rü let föld raj zi adott -
ságai kö zöt ti kap cso la tot, be le ért ve az ál lo má nyok nagy -
sá gát és ha lá sza tá nak mér té két a nem ze ti jog ha tó ság alá
tar to zó te rü le te ken;

e) figye lembe ve szik a par ti ál la mok nak és a nyílt ten -
ge ren ha lá szó ál la mok nak az érin tett ál lo má nyok tól  való
köl csö nös füg gé sét, to váb bá

f) gon dos kod nak ar ról, hogy az in téz ke dé sek összes sé -
gé ben ne le gye nek ká ros ha tás sal az élõ ten ge ri erõ for rá -
sok ra.

(3) Együtt mû kö dé si kö te le zett sé gük tel je sí té se so rán,
az ál la mok min den erõ fe szí tést meg tesz nek an nak ér de ké -
ben, hogy éssze rû ha tár idõn be lül meg ál la po dás jöj jön lét -
re az össze egyez tet he tõ vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek -
rõl.

(4) Ha éssze rû ha tár idõn be lül nem si ke rül meg ál la po -
dást el ér ni, ak kor az érin tett ál la mok bár me lyi ke a
VIII. rész ben meg ha tá ro zott el já rást kez de mé nyez he ti a
vi tás ügyek ren de zé sé re.

(5) Az össze egyez tet he tõ vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé -
sek rõl  szóló meg ál la po dás lét re jöt té ig, az érin tett ál la mok,
az egyet ér tés és az együtt mû kö dés szel le mé ben, min den
erõ fe szí tést meg tesz nek gya kor la ti jel le gû ide ig le nes sza -
bá lyok élet be lép te té sé hez. Amennyi ben nem tud nak az
em lí tett sza bá lyok te kin te té ben meg ál la po dás ra jut ni,
 akkor bár me lyik érin tett ál lam a vi tás ügy ben, ide ig le nes
in téz ke dé sek ki ala kí tá sa cél já ból és a VIII. rész ben elõ írt,
a vi tás ügyek ren de zé sé re vo nat ko zó el já rá sok kal össz -
hang ban bí ró ság hoz for dul hat.

(6) A fo ga na to sí tott vagy az (5) be kez dés sze rint elõ írt
ide ig le nes sza bá lyok és in téz ke dé sek figye lembe ve szik
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e rész ren del ke zé se it, kel lõ te kin tet tel van nak az érin tett
fe lek jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, nem hát rál tat ják és nem
aka dá lyoz zák az össze egyez tet he tõ vé del mi és ke ze lé si
 intézkedésekre vo nat ko zó vég sõ meg ál la po dás lét re jöt tét,
to váb bá nem érin tik a vi tás ügyek ren de zé sé re irá nyu ló
 eljárások egyi ké nek vég sõ ki me ne te lét sem.

(7) A par ti ál la mok rend sze re sen, akár köz vet le nül, akár 
a meg fe le lõ szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó -
szer ve ze te ken vagy meg ál la po dá so kon ke resz tül, vagy
egyéb meg fe le lõ mó don, tá jé koz tat ják az al ré gi ó ban vagy
ré gi ó ban nyílt ten ge ren ha lá szó ál la mo kat az ál ta luk el fo -
ga dott, a sa ját nem ze ti jog ha tó sá guk alá tar to zó te rü le te -
ken ta lál ha tó ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló
hal ál lo má nyok ra és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má -
nyok ra vo nat ko zó in téz ke dé sek rõl.

(8) A nyílt ten ge ren ha lá szó ál la mok rend sze re sen, akár
köz vet le nül, akár meg fe le lõ szub re gi o ná lis és re gi o ná lis
ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze te ken vagy meg ál la po dá so kon
ke resz tül, vagy egyéb meg fe le lõ mó don, tá jé koz tat ják a
töb bi ér de kelt ál la mot az ál ta luk el fo ga dott, a lo bo gó juk
alatt köz le ke dõ és az em lí tett ál lo má nyok nyílt ten ge ren
tör té nõ ha lá sza tá val fog lal ko zó ha lász ha jók te vé keny sé -
ge i nek sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek rõl.

III. RÉSZ

A KIZÁRÓLAGOS GAZDASÁGI ÖVEZETEKEN
TÚLNYÚLÓ ÉS A HOSSZÚ TÁVON VÁNDORLÓ

HALÁLLOMÁNYOKRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI
EGYÜTTMÛKÖDÉSI RENDSZEREK

8. cikk

Védelmi és kezelési együttmûködés

(1) A par ti ál la mok és a nyílt ten ge ren ha lá szó ál la mok,
az egyez ménnyel össz hang ban együtt mû kö dés re tö re ked -
nek a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo -
má nyok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok te kin -
te té ben, akár köz vet le nül, akár meg fe le lõ szub re gi o ná lis
és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek vagy meg ál la -
po dá sok ke re té ben az em lí tett ál lo má nyok ha té kony vé -
del me és ke ze lé se ér de ké ben, figye lembe véve az al ré gió
vagy a ré gió kü lön le ges adott sá ga it.

(2) Az ál la mok jó hi sze mû en és ha la dék ta la nul kon zul -
tá ci ót kez de nek, kü lö nö sen ak kor, ha bi zo nyí ték van arra,
hogy az érin tett ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl -
nyúló hal ál lo má nyo kat és hosszú tá von ván dor ló hal ál lo -
má nyo kat a túl zott mér té kû ki ak ná zá sa ve szé lye fe nye ge ti, 
vagy ha az em lí tett ál lo má nyok te kin te té ben új faj ta ha lá -
szat vet te kez de tét. E cél ból bár me lyik érin tett ál lam kon -
zul tá ci ót kez de mé nyez het az ál lo má nyok vé del mét és
 kezelését biz to sí tó meg fe le lõ sza bá lyok ki ala kí tá sá ra. Az

em lí tett sza bá lyok ra vo nat ko zó meg ál la po dás lét re jöt té ig,
az ál la mok be tart ják e meg ál la po dás ren del ke zé se it,
 továbbá jó hi sze mû en és a töb bi ál lam jo ga i nak, ér de ke i -
nek és kö te le zett sé ge i nek kel lõ figye lembe véte lével jár -
nak el.

(3) Amennyi ben egy szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis
 halászati irá nyí tó szer ve zet vagy meg ál la po dás ha tás kö ré -
be tar to zik a meg ha tá ro zott ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze -
te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok ra vagy hosszú tá von ván -
dor ló hal ál lo má nyok ra vo nat ko zó vé del mi és ke ze lé si
 intézkedések meg ha tá ro zá sa, ak kor a nyílt ten ge ren ilyen
ál lo má nyo kat ha lá szó ál la mok és az érin tett par ti  államok,
együtt mû kö dé si kö te le zett sé gük tel je sí té se so rán az em lí -
tett szer ve zet tag já vá vagy az em lí tett meg ál la po dás ré sze -
se i vé vál nak, vagy meg egyez nek az em lí tett szer ve zet
vagy meg ál la po dás ál tal meg ha tá ro zott vé del mi és ke ze lé -
si in téz ke dé sek al kal ma zá sá ról. Az érin tett ha lá szat ban
tény le ge sen ér de kelt ál la mok az em lí tett szer ve zet tag jai
vagy az em lí tett meg ál la po dás ré sze sei le het nek. Az em lí -
tett szer ve zet vagy meg ál la po dás rész vé te li sza bály za ta
nem zár hat ja ki az em lí tett ál la mo kat a tag ság ból vagy a
rész vé tel bõl; to váb bá, az ab ban fog lalt fel té te lek nem
 alkalmazhatók oly mó don, amely meg kü lön böz te tést tesz
az érin tett ha lá szat ban tény le ge sen ér de kelt ál la mok vagy
ál lam cso por tok bár me lyi ké vel szem ben.

(4) Ki zá ró lag az em lí tett szer ve zet ben tag ság gal bíró
vagy az em lí tett meg ál la po dás ban ré szes ál lam, vagy az
em lí tett szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal meg ha tá ro zott
vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek al kal ma zá sá ról meg ál la -
po dást kö tött ál la mok fér het nek hoz zá az ezen in téz ke dé -
sek tár gyát ké pe zõ ha lá sza ti erõ for rá sok hoz.

(5) Egy adott, ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl -
nyúló hal ál lo mány vagy hosszú tá von ván dor ló hal -
állomány te kin te té ben vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé se ket
meg ha tá ro zó szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti
 irányítószervezet vagy meg ál la po dás hi á nyá ban, az érin -
tett par ti ál la mok és az al ré gi ó ban vagy a ré gi ó ban az em lí -
tett ál lo má nyo kat nyílt ten ge ren ha lá szó ál la mok együtt -
mûködnek egy ilyen szer ve zet lét re ho zá sá ban vagy más,
meg fe le lõ meg ál la po dást köt nek az em lí tett ál lo má nyok
vé del mé nek és ke ze lé sé nek biz to sí tá sá ra, va la mint részt
vesz nek a szer ve zet vagy meg ál la po dás mun ká já ban.

(6) Bár mely ál lam, amely élõ erõ for rá sok te kin te té ben
ha tás kör rel ren del ke zõ kor mány kö zi szer ve zet ál tal fo ga -
na to sí tan dó in téz ke dést szán dé ko zik ja va sol ni és, ameny -
nyiben az em lí tett in téz ke dés je len tõs ha tást gya ko rol na
egy ille té kes szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí -
tó szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal már meg ha tá ro zott
vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek re, kon zul tál az adott
szer ve zet tag ja i val vagy az adott meg ál la po dás ré sze se i -
vel. Le he tõ ség sze rint az ilyen kon zul tá ci ó ra az elõtt kell
sort ke rí te ni, hogy a kor mány kö zi szer ve zet ré szé re a
 javaslat be nyúj tás ra ke rül ne.
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9. cikk

Szubregionális és regionális halászati
irányítószervezetek és megállapodások

(1) A ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományokkal és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok -
kal kap cso la tos szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá -
nyí tó szer ve zet lét re ho zá sa kor, il let ve szub re gi o ná lis vagy
re gi o ná lis meg ál la po dá sok meg kö té se kor az ál la mok, töb -
bek kö zött, meg ál la pod nak:

a) a vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek tár gyát ké pe zõ
ál lo má nyok te kin te té ben, figye lembe véve az érin tett ál lo -
má nyok bi o ló gi ai jel leg ze tes sé ge it és az érin tett ha lá szat
jel le gét;

b) az al kal ma zá si te rü let te kin te té ben, figye lembe véve 
a 7. cikk (1) be kez dé sét, va la mint az al ré gió és ré gió jel -
leg ze tes sé ge it, be le ért ve a tár sa dal mi-gaz da sá gi, föld raj zi
és kör nye ze ti té nye zõ ket;

c) az új szer ve zet és meg ál la po dás mû kö dé se, és a már
lé te zõ ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek és meg ál la po dá sok
fel ada ta, cél ki tû zé sei és te vé keny sé gei kö zöt ti kap cso lat
te kin te té ben, va la mint

d) azon rend szer te kin te té ben, amely ré vén a szer ve zet
vagy meg ál la po dás tu do má nyos vissza jel zé se ket sze rez -
het és, amely ré vén az ál lo má nyok ál la po ta vizs gál ha tó vá
vá lik, adott eset ben egy tu do má nyos ta nács adó tes tü let lét -
re ho zá sá val.

(2) A szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer -
ve zet vagy meg ál la po dás lét re ho zá sá ban együtt mû kö dõ
ál la mok az em lí tett együtt mû kö dés rõl tá jé koz tat ják azo kat 
az ál la mo kat, ame lyek rõl tud ják, hogy tény le ge sen ér de -
kel tek a ter ve zett szer ve zet ben vagy meg ál la po dás ban.

10. cikk

A szubregionális és regionális halászati
irányítószervezetek és megállapodások feladatai

A szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve -
ze te ken vagy meg ál la po dá so kon ke resz tül tör té nõ együtt -
mû kö dé si kö te le zett sé gük tel je sí té se so rán, az ál la mok:

a) meg ál la pod nak a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken
túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván dor ló hal -
állományok hosszú távú fenn tart ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ra 
vo nat ko zó vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek te kin te té ben,
és azo kat tel je sí tik;

b) meg ál la pod nak, adott eset ben a ré szes ál la mo kat
meg il le tõ jo go sult sá gok te kin te té ben, mint pél dá ul az
 engedélyezhetõ fo gás el osz tá sa vagy a ha lá sza ti erõ ki fej -
tés mér té ke;

c) el fo gad ják és al kal maz zák a ha lá sza ti mû ve le tek
 felelõsségteljes foly ta tá sá ra vo nat ko zó, ál ta lá no san aján -
lott nem zet kö zi mi ni mum sza bá lyo kat;

d) tu do má nyos ada to kat gyûj te nek és azo kat ér té ke lik,
vizs gál ják az ál lo má nyok ál la po tát, és fel mé rik a ha lá szat
nem cél fa jok ra vagy tár sult és füg gõ fa jok ra gya ko rolt
 hatását;

e) meg ál la pod nak az ál lo má nyok ra vo nat ko zó ha lá sza -
ti ada tok gyûj té sé re, je len té sé re, el len õr zé sé re és át adá sá ra 
vo nat ko zó sza bá lyok ban;

f) az I. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti pon tos és 
hi ány ta lan sta tisz ti kai adat ál lo mányt ké szí te nek és tesz nek 
köz zé a le he tõ leg jobb tu do má nyos ada tok el ér he tõ sé gé -
nek biz to sí tá sá ra, ugyan ak kor, adott eset ben fenn tart ják az 
ada tok bi zal mas ke ze lé sét;

g) tu do má nyos ál lo mány-fel mé ré se ket és egyéb kap -
cso ló dó ku ta tá so kat kez de mé nyez nek és foly tat nak le, és
azok ered mé nye it köz zét eszik;

h) a nyo mon kö ve tés, el len õr zés, fel ügye let és vég re -
haj tás ha té kony sá gá nak biz to sí tá sá ra meg fe le lõ együtt mû -
kö dé si rend szert hoz nak lét re;

i) meg ál la pod nak azon esz kö zök ben, ame lyek ré vén a
szer ve zet új tag ja i nak vagy a meg ál la po dás új ré sze se i nek
ha lá sza ti ér de kei figye lembe ve he tõk;

j) meg ál la pod nak azon dön tés ho za ta li el já rá sok ban,
ame lyek egy sze rû sí tik a vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek
idõ ben és ha té kony mó don tör té nõ el fo ga dá sát;

k) elõ moz dít ják a vi tás ügyek nek a VIII. résszel össz -
hang ban tör té nõ bé kés ren de zé sét;

l) biz to sít ják az érin tett nem ze ti szer vek és ipa ruk tel jes 
együtt mû kö dé sét a szer ve zet vagy a meg ál la po dás aján lá -
sa i nak és ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sa so rán, va la mint

m) kel lõ nyil vá nos sá got biz to sí ta nak a szer ve zet vagy
a meg ál la po dás ál tal meg ha tá ro zott vé del mi és ke ze lé si
 intézkedéseknek.

11. cikk

Új tagok és résztvevõk

A szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve -
zet új tag ja it, il let ve a szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá -
sza ti irá nyí tá si meg ál la po dás új részt ve võ it meg il le tõ
 jogosultságok jel le gé nek és mér té ké nek meg ha tá ro zá sa -
kor az ál la mok figye lembe ve szik töb bek kö zött:

a) a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ál -
la po tát, va la mint a ha lá sza ti erõ ki fej tés tény le ges mér té két 
a ha lász te rü le ten;

b) az új és a régi ta gok vagy részt ve võk köl csö nös ér de -
ke it, ha lá sza ti rend jét és ha lá sza ti gya kor la tát;

c) az új és a régi ta gok vagy részt ve võk köl csö nös hoz -
zá já ru lá sát az ál lo má nyok vé del mé hez és ke ze lé sé hez, a
pon tos ada tok be gyûj té sé hez és köz zé té te lé hez, va la mint
az ál lo má nyok ra vo nat ko zó tu do má nyos ku ta tá sok le foly -
ta tá sá hoz;

d) azok nak a par ti ha lász kö zös sé gek nek a szükségle -
teit, ame lyek fõ ként az ál lo má nyok ha lá sza tá tól függ nek;
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e) azok nak a par ti ál la mok nak a szük ség le te it, ame lyek
gaz da sá ga túl nyo mó rész ben az élõ ten ge ri erõ for rá sok
 kiaknázásától függ, va la mint

f) az al ré gió vagy a ré gió azon fej lõ dõ ál la ma i nak az
 érdekeit, ame lyek nem ze ti jog ha tó sá ga alá tar to zó te rü le -
te ken az ál lo má nyok szin tén elõ for dul nak.

12. cikk

A szubregionális és regionális halászati
irányítószervezetek és megállapodások tevékenységének

átláthatósága

(1) Az ál la mok elõ ír ják a szub re gi o ná lis és re gi o ná lis
ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek és meg ál la po dá sok dön tés -
ho za ta li el já rá sá nak és egyéb te vé keny sé ge i nek át lát ha tó -
sá gát.

(2) A ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok
 tekintetében érin tett más kor mány kö zi szer ve ze tek kép vi -
se lõi és nem kor mány za ti szer ve ze tek kép vi se lõi le he tõ sé -
get kap nak, hogy a szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti
irá nyí tó szer ve ze tek és meg ál la po dá sok ülé se in, az adott
szer ve zet vagy meg ál la po dás el já rá sa i val össz hang ban
meg fi gye lõi vagy, adott eset ben egyéb mi nõ ség ben, részt
ve gye nek. Az em lí tett el já rá sok eb ben a te kin tet ben nem
le het nek in do ko lat la nul kor lá to zó ak. Az em lí tett kor -
mány kö zi szer ve ze tek vagy nem kor mány za ti szer ve ze tek
szá má ra idõ ben tör té nõ hoz zá fé rést biz to sí ta nak az em lí -
tett szer ve ze tek és meg ál la po dá sok nyil ván tar tá sa i hoz és
je len té se i hez, a hoz zá fé rés el já rás rend je sze rint.

13. cikk

A létezõ szervezetek és megállapodások erõsítése

Az ál la mok együtt mû köd nek a lé te zõ szub re gi o ná lis és
re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek és meg ál la po dá -
sok erõ sí té sé ben, a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl -
nyú ló hal ál lo má nyok ra és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo -
má nyok ra vo nat ko zó vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek
meg ha tá ro zá sá val és vég re haj tá sá val kap cso la tos ha té -
kony ság nö ve lé se ér de ké ben.

14. cikk

Információk gyûjtése és közlése, tudományos
kutatásokban  való együttmûködés

(1) Az ál la mok biz to sít ják, hogy a lo bo gó juk alatt köz -
le ke dõ ha lász ha jók köz lik azon in for má ci ó kat, ame lyek
szük sé ge sek le het nek az e meg ál la po dás sze rin ti kö te le -

zett sé ge ik tel je sí té sé hez. E cél ból, az I. mel lék let nek meg -
fele lõen az ál la mok:

a) a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományokra és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ra 
vo nat ko zó tu do má nyos, mû sza ki és sta tisz ti kai ada to kat
gyûj te nek és osz ta nak meg egy más sal;

b) biz to sít ják, hogy az ada tok a ha té kony ál lo mány fel -
mé rés elõ se gí té sé hez szük sé ges meg fe le lõ rész le tes ség gel
ke rül je nek be gyûj tés re és, hogy az ada to kat a szub re gi o ná -
lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek vagy meg ál -
la po dá sok kö ve tel mé nye i nek tel je sí té sé hez meg fe le lõ idõ -
ben köz lik, va la mint

c) meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz nak az em lí tett ada tok
pon tos sá gá nak el len õr zé sé re.

(2) Az ál la mok, köz vet le nül vagy szub re gi o ná lis és
 regionális ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze te ken vagy meg ál la -
po dá so kon ke resz tül együtt mû köd ve:

a) meg ál la pod nak az adat gyûj tés re vo nat ko zó elõ -
írások és az ada tok nak a szer ve ze tek és meg ál la po dá sok
szá má ra tör té nõ köz lé sé re vo nat ko zó for mai kö ve tel mé -
nyek te kin te té ben, figye lembe véve az ál lo má nyok jel le gét 
és ha lá sza tát, va la mint

b) vizs gá la ti tech ni ká kat és ál lo mány fel mé ré si mód -
sze re ket dol goz nak ki és osz ta nak meg egy más sal, a ki zá -
ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és
a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok vé del mé vel és
 kezelésével kap cso la tos in téz ke dé sek ja ví tá sa cél já ból.

(3) Az egyez mény XIII. ré szé vel össz hang ban, az ál la -
mok, köz vet le nül vagy ille té kes nem zet kö zi szer ve ze te ken 
ke resz tül, együtt mû köd nek a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve -
ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván -
dorló hal ál lo má nyok vé del mé vel és ke ze lé sé vel kap cso la -
tos tu do má nyos ku ta tás esz kö ze i nek erõ sí té se ér de ké ben.
E cél ból, a nem ze ti jog ha tó sá gon kí vü li te rü le te ken ku ta tá -
so kat vég zõ ál lam vagy ille té kes nem zet kö zi szer ve zet
 tevõlegesen tá mo gat ja a ku ta tás ered mé nye i nek, va la mint
cél ki tû zé se i nek és mód sze re i nek az ér de kelt ál la mok szá -
má ra tör té nõ köz lé sét és köz zé té te lét, to váb bá se gí ti ezen
ál la mok tu dó sa i nak rész vé te lét a ku ta tás ban, a meg -
valósítható mér ték ben.

15. cikk

Zárt és félig zárt tengerek

E meg ál la po dás zárt vagy fé lig zárt ten ge ren tör té nõ
vég re haj tá sa ese tén az ál la mok figye lembe ve szik az adott
ten ger ter mé sze ti jel leg ze tes sé ge it, és az egyez mény
IX. ré szé vel és an nak más vo nat ko zó ren del ke zé se i vel
össz hang ban jár nak el.
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16. cikk

Egyetlen állam nemzeti joghatósága alá tartozó terület
által teljes egészében körülvett nyílt tengeri területek

(1) Az egyet len ál lam nem ze ti jog ha tó sá ga alá tar to zó
te rü let ál tal tel jes egé szé ben kö rül vett nyílt ten ge ri te rü le -
ten ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má -
nyo kat és hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyo kat ha lá szó
ál lam, a jog ha tó ság gal bíró ál lam mal együtt mû kö dik az
em lí tett nyílt ten ge ri ál lo má nyok ra vo nat ko zó vé del mi és
ke ze lé si in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá ban. Te kin tet tel a
 terület ter mé sze ti jel leg ze tes sé ge i re, az ál la mok kü lö nös
fi gyel met for dí ta nak a 7. cikk sze rin ti össze egyez tet he tõ
vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek meg ál la pí tá sá ra az em lí -
tett ál lo má nyok te kin te té ben. A nyílt ten ge rek re vonat -
kozó in téz ke dé sek meg ho za ta la so rán figye lembe ve szik a
par ti ál lam egyez mény sze rin ti jo ga it, kö te le zett sé ge it és
ér de ke it, a ren del ke zés re álló leg jobb tu do má nyos ada tok
alap ján hoz zák meg azo kat, va la mint figye lembe ve szik
mind azo kat a vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé se ket is, ame -
lye ket a par ti ál lam az egyez mény 61. cik ké vel össz hang -
ban, ugyan ezen ál lo má nyok te kin te té ben fo ga dott el és
 alkalmaz a nem ze ti jog ha tó sá ga alá tar to zó te rü le ten. Az
ál la mok meg ál la pod nak to váb bá a nyílt ten ge rek re vo nat -
ko zó vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek tel je sí té sét bizto -
sító nyo mon kö ve tés re, el len õr zés re, fel ügye let re és vég -
re haj tás ra vo nat ko zó in téz ke dé sek ben is.

(2) A 8. cikk nek meg fele lõen, az ál la mok jó hi sze mû en
jár nak el és min den erõ fe szí tést meg tesz nek an nak ér de ké -
ben, hogy ké se de lem nél kül meg ál la pod ja nak az (1) be -
kez dés ben em lí tett te rü le ten foly ta tott ha lá sza ti mû ve le tek 
foly ta tá sa so rán al kal ma zan dó vé del mi és ke ze lé si in téz -
ke dé sek ben. Ha az érin tett ha lá szó ál la mok és a par ti ál lam 
nem tud nak éssze rû ha tár idõn be lül meg ál la po dás ra jut ni
az em lí tett in téz ke dé sek rõl, ak kor te kin tet tel az (1) be kez -
dés re, az ide ig le nes sza bá lyok ra vagy in téz ke dé sek re
 vonatkozó 7. cikk (4), (5) és (6) be kez dé sét al kal maz zák.
Az em lí tett ide ig le nes sza bá lyok és in téz ke dé sek lét re jöt -
té ig, az érin tett ál la mok in téz ke dé se ket hoz nak a lo bo gó -
juk alatt köz le ke dõ ha lász ha jók te kin te té ben az zal a cél lal, 
hogy azok ne foly tat has sa nak az érin tett ál lo má nyo kat
 veszélyeztetõ ha lá sza ti te vé keny sé get.

IV. RÉSZ

TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZÕ ÁLLAMOK
ÉS NEM RÉSZES ÁLLAMOK

17. cikk

A szervezetekben tagsággal nem rendelkezõ
és a megállapodásokban nem részes államok

(1) Egy szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti irá -
nyító szer ve zet ben tag ság gal nem ren del ke zõ vagy egy

szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó meg ál la -
po dás ban nem ré szes ál lam, amely egyéb mó don sem ál la -
po dik meg az em lí tett szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal
meg ál la pí tott vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek al kal ma zá -
sá ról, nem men te sül az egyez mény és e meg ál la po dás sze -
rin ti együtt mû kö dé si kö te le zett ség alól az adott kizáró -
lagos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok, és
hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok vé del me és keze -
lése te kin te té ben.

(2) Az em lí tett ál lam nem ad en ge délyt a lo bo gó ja alatt
köz le ke dõ ha jók szá má ra olyan ha lá sza ti mû ve le tek vég -
zé sé re, ame lyek az em lí tett szer ve zet vagy meg ál la po dás
ál tal meg ál la pí tott vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek tár -
gyát ké pe zõ ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló
hal ál lo má nyok ra vagy hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má -
nyok ra irá nyul.

(3) Az egy szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti irá -
nyí tó szer ve zet ben tag ság gal ren del ke zõ vagy egy szub re -
gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó meg ál la po dás -
ban ré szes ál la mok, egyé ni leg vagy együt te sen, fel ké rik
az adott te rü le ten ha lász ha jók kal ren del ke zõ, az 1. cikk
(3) be kez dé sé ben em lí tett ha lá sza ti te vé keny sé get foly ta tó 
jog ala nyo kat, hogy tel jes mér ték ben mû köd je nek együtt
az em lí tett szer ve zet tel vagy meg ál la po dás sal az ál ta luk
meg ál la pí tott vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek vég re haj -
tá sá ban, az zal a cél lal, hogy az em lí tett in téz ke dé sek de
fac to a le he tõ leg szé le sebb kör ben al kal maz ha tó ak le gye -
nek az adott tér ség ben fo lyó ha lá sza ti te vé keny sé gek re.
Az em lí tett ha lá sza ti te vé keny sé get foly ta tó jog ala nyok
an nak ará nyá ban ré sze sül nek a ha lá szat ból szár ma zó elõ -
nyök bõl, ami lyen mér té kû kö te le zett sé get vál lal tak az
 állományokkal kap cso la tos vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé -
sek be tar tá sá nak te kin te té ben.

(4) Az em lí tett szer ve zet ben tag ság gal ren del ke zõ vagy
az em lí tett meg ál la po dás ban ré szes ál la mok meg oszt ják
egy más sal a szer ve zet ben tag ság gal nem ren del ke zõ, il let -
ve a meg ál la po dás ban nem ré szes ál la mok lo bo gó ja alatt
köz le ke dõ és az érin tett ál lo má nyok ra ha lá szó ha lász ha jók 
ál tal foly ta tott te vé keny sé gek rõl  szóló in for má ci ó kat. Az
ál la mok e meg ál la po dás sal és a nem zet kö zi jog gal össz -
hang ban in téz ke dé se ket hoz nak az em lí tett ha jók ál tal
foly ta tott, a szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis vé del mi és
 kezelési in téz ke dé sek ha té kony sá gát alá ásó tevékeny -
ségek meg aka dá lyo zá sá ra.

V. RÉSZ

A LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAM KÖTELESSÉGEI

18. cikk

A lo bo gó sze rin ti ál lam kö te les sé gei

(1) A nyílt ten ge ren ha lá sza tot foly ta tó ha jók kal ren del -
ke zõ ál lam a szük sé ges mér ték ben in téz ke dé se ket hoz
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 annak biz to sí tá sá ra, hogy a lo bo gó ja alatt köz le ke dõ ha jók
be tart ják a szub re gi o ná lis és re gi o ná lis vé del mi és ke ze lé si 
in téz ke dé se ket és, hogy az em lí tett ha jók nem foly tat nak
olyan te vé keny sé get, ame lyek alá ás sák az em lí tett in téz ke -
dé sek ha té kony sá gát.

(2) Egy ál lam csak ab ban az eset ben en ge dé lye zi a lo bo -
gó ja alatt köz le ke dõ ha jók szá má ra a nyílt ten ge ri halá -
szatot, amennyi ben az adott ha jók te kin te té ben ké pes az
egyez mény és az e meg ál la po dás sze rin ti kö te le zett sé ge i -
nek ha té kony tel je sí té sé re.

(3) Az ál lam ál tal fo ga na to sí tan dó in téz ke dé sek a lo bo -
gó ja alatt köz le ke dõ ha jók te kin te té ben a kö vet ke zõk:

a) az em lí tett ha jók nyílt ten ge ri el len õr zé se ha lá szat ra
 való jo go sult ság, fel ha tal ma zás vagy en ge dély te kin te té -
ben, a szub re gi o ná lis, re gi o ná lis és glo bá lis szint en egyez -
te tett vo nat ko zó el já rá sok kal össz hang ban;

b) sza bá lyok el fo ga dá sa:
(i) a lo bo gó sze rin ti ál lam szub re gi o ná lis, re gi o ná lis és

glo bá lis kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé hez szük sé ges jo go -
sult sá gok, fel ha tal ma zá sok és en ge dé lyek fel té te le i nek
 alkalmazására,

(ii) a nyílt ten ge ri ha lá szat ti lal má ra olyan ha jók ese té -
ben, ame lyek nem ren del kez nek meg fe le lõ ha lá sza ti jo go -
sult sá gok kal és en ge dé lyek kel vagy nem a jo go sult sá gok -
nak, fel ha tal ma zá sok nak és en ge dé lyek nek meg fele lõen
foly tat nak nyílt ten ge ri ha lá sza ti te vé keny sé get,

(iii) an nak kö te le zõ vé té te lé re, hogy a jo go sult sá go kat,
fel ha tal ma zá so kat és en ge dé lye ket min dig a nyílt ten ge ri
ha lá sza tot foly ta tó ha jók fe dél ze tén tart sák és azo kat egy
kel lõ en fel ha tal ma zott sze mély ké ré sé re vizs gá lat cél já ból
be mu tas sák,

(iv) an nak biz to sí tá sá ra, hogy a sa ját lo bo gó ja alatt köz -
le ke dõ ha jók nem foly tat nak en ge dély nél kü li ha lá sza tot
más ál la mok nem ze ti jog ha tó sá ga alá tar to zó te rü le te ken;

c) a nyílt ten ge ri ha lá szat ra en ge déllyel ren del ke zõ
 halászhajók nem ze ti nyil ván tar tá sá nak lét re ho zá sa, és az
em lí tett nyil ván tar tás ban sze rep lõ in for má ci ók hoz  való
hoz zá fé rés biz to sí tá sa a köz vet le nül érin tett ál la mok ké ré -
sé re, figye lembe véve a lo bo gó sze rin ti ál lam nak az em lí -
tett in for má ci ók ki adá sá ra vo nat ko zó nem ze ti jo gát;

d) a ha lász ha jók és a ha lá sza ti fel sze re lé sek azo no sí tó
jel zé se i re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek, olyan egy sé ges és
nem zet kö zi leg el is mert jel zés rend sze rek kel össz hang ban,
mint az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze té -
nek a ha lász ha jók jel zé sé re és azo no sí tá sá ra vonat kozó
szabványelõ írások;

e) a hajó hely ze té nek, a cél fa jok és a nem cél fa jok fo gá -
sá nak, a ha lá sza ti erõ ki fej tés nek és más ha lá szat ra vo nat -
ko zó adat nak nyil ván tar tá sá ra és idõ be ni je len té sé re vo -
nat ko zó kö ve tel mé nyek, össz hang ban az em lí tett ada tok
össze gyûj té sé re vo nat ko zó szub re gi o ná lis, re gi o ná lis és
glo bá lis sza bá lyok kal;

f) a cél fa jok és nem cél fa jok fo gá sá nak meg fi gye lõi
prog ra mok kal, vizs gá la ti rend sze rek kel, ki ra ko dá si je len -
té sek kel, az át ra ko dás fel ügye le té vel és a ki ra ko dott fo gás

el len õr zé sé vel, va la mint pi a ci sta tisz ti kák kal tör té nõ el -
len õr zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sa;

g) az em lí tett ha jók, az ál ta luk vég zett ha lá sza ti mû ve -
le tek és az ez zel kap cso la tos te vé keny sé gek nyo mon kö ve -
té se, el len õr zé se és fel ügye le te, töb bek kö zött:

(i) nem ze ti vizs gá la ti rend sze rek, va la mint a 21. és a
22. cikk sze rin ti szub re gi o ná lis és re gi o ná lis rend sze rek az 
együtt mû kö dés vég re haj tá sá val, be le ért ve az em lí tett
 hajókra vo nat ko zó azon kö ve tel mé nye ket, hogy hozzá -
férést biz to sít sa nak más ál la mok meg fi gye lõi szá má ra a
prog ra mok sze rint egyez te tett fel ada tok el vég zé sé re,

(ii) nem ze ti meg fi gye lõi prog ra mok, va la mint olyan
szub re gi o ná lis és re gi o ná lis meg fi gye lõi prog ra mok vég -
re haj tá sá val, ame lyek ben a lo bo gó sze rin ti ál lam is részt
vesz, be le ért ve az em lí tett ha jók ra vo nat ko zó azon kö ve -
tel mé nye ket, hogy hoz zá fé rést biz to sít sa nak más ál la mok
meg fi gye lõi szá má ra a prog ra mok sze rint egyez te tett fel -
ada tok el vég zé sé re,

(iii) ha jó meg fi gye lé si rend sze rek ki ala kí tá sá val és vég -
re haj tá sá val, be le ért ve adott eset ben a mû hol das kom mu -
ni ká ci ós rend sze re ket, a nem ze ti prog ra mok kal, va la mint
az érin tett ál la mok kö zött szub re gi o ná lis, re gi o ná lis és
glo bá lis szint en egyez te tett prog ra mok kal össz hang ban;

h) a nyílt ten ge ren tör té nõ át ra ko dás sza bá lyo zá sa
 annak biz to sí tá sá ra, hogy a vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé -
sek ha té kony sá ga ne sé rül jön;

i) a ha lá sza ti te vé keny sé gek sza bá lyo zá sa a szub re gi o -
ná lis, re gi o ná lis és glo bá lis in téz ke dé sek be tar tá sá nak biz -
to sí tá sá ra, be le ért ve a nem cél fa jok fo gá sá nak mi ni ma li zá -
lá sá ra irá nyu ló in téz ke dé se ket.

(4) Amennyi ben már lé te zik va la mi lyen ha tá lyos szub -
re gi o ná lis, re gi o ná lis vagy glo bá lis szint en egyez te tett
nyo mon kö ve té si, el len õr zé si és fel ügye le ti rend szer, az
ál la mok gon dos kod nak ar ról, hogy a lo bo gó juk alatt köz -
le ke dõ ha jók te kin te té ben ál ta luk meg ho zott in téz ke dé sek
össz hang ban van nak az em lí tett rend szer rel.

VI. RÉSZ

MEGFELELÉS ÉS VÉGREHAJTÁS

19. cikk

Megfelelés és végrehajtás a lobogó szerinti állam
részérõl

(1) Az ál lam biz to sít ja, hogy a lo bo gó ja alatt köz le ke dõ
ha jók meg fe lel nek a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken
túl nyú ló hal ál lo má nyok ra és a hosszú tá von ván dor ló hal -
ál lo má nyok ra vo na to zó szub re gi o ná lis és re gi o ná lis vé -
del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek nek. E cél ból az ál lam:

a) ér vé nye sí ti az em lí tett in téz ke dé se ket te kin tet nél kül 
a jog sér tés hely szí né re;

b) ha la dék ta la nul és tel jes kö rû en ki vizs gál ja a szub -
regionális és re gi o ná lis vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek
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bár mely ál lí tó la gos meg sér té sét, amely vizs gá lat ma gá ban
fog lal hat ja az érin tett ha jók át vizs gá lá sát is, és ha la dék ta -
la nul je len tést ké szít a jog sér tést be je len tõ ál lam, va la mint
az ille té kes szub re gi o ná lis és re gi o ná lis szer ve zet vagy
meg ál la po dás felé a vizs gá lat ál lá sá ról és ered mé nyé rõl;

c) kö te le zi a lo bo gó ja alatt köz le ke dõ ha jó kat, hogy a
hajó hely ze té re, a fo gá sok ra, a ha lá sza ti fel sze re lés re, a
 halászati mû ve le tek re és az az zal kap cso la tos tevékeny -
ségekre vo nat ko zó in for má ci ó kat az ál lí tó la gos jog sér tés
te rü le tén a vizs gá la tot vég zõ ha tó ság ren del ke zé sé re
 bocsássák;

d) ha meg bi zo nyo so dik ar ról, hogy ele gen dõ bi zo nyí -
ték áll a ren del ke zé sé re egy ál lí tó la gos jog sér tés te kin te té -
ben, az ügyet át ad ja sa ját ha tó sá ga i nak az zal, hogy az sa ját
jog sza bá lya i val össz hang ban ha la dék ta la nul meg in dít sa
az el já rást, és adott eset ben, vissza tart sa az érin tett ha jót;

e) biz to sít ja, hogy amennyi ben sa ját jog sza bá lya i val
össz hang ban meg ál la pí tást nyer, hogy egy hajó érin tett az
em lí tett in téz ke dé sek te kin te té ben tör tént sú lyos jog sér tés
el kö ve té sé ben, az adott hajó nem foly tat nyílt ten ge ri ha lá -
sza ti mû ve le te ket ad dig, amíg a lo bo gó sze rin ti ál lam ál tal
a jog sér tés te kin te té ben ki sza bott va la mennyi szank ci ó nak 
ele get nem tesz.

(2) Az összes vizs gá la tot és bí ró sá gi el já rást gyor san
kell le foly tat ni. A jog sér té sek te kin te té ben al kal ma zan dó
szank ci ók a tel je sí tés ha té kony biz to sí tá sá hoz és a jog sér -
té sek tõl  való el ret ten tés hez meg fe le lõ sú lyos sá gú ak,
 tekintet nél kül arra, hol for dul nak elõ, és meg foszt ják a
jog sér tõ ket az il le gá lis te vé keny ség bõl szár ma zó elõ nyök -
tõl. A ha lász ha jók pa rancs no ka és egyéb tiszt jei te kin te té -
ben al kal ma zan dó in téz ke dé sek ma guk ba fog lal nak olyan
ren del ke zé se ket, ame lyek le he tõ vé te szik, töb bek kö zött,
az em lí tett ha jó kon ka pi tány ként vagy tiszt ként tör té nõ
mun ka vég zés re vo nat ko zó en ge dély el uta sí tá sát, vissza -
vo ná sát és fel füg gesz té sét.

20. cikk

Nemzetközi együttmûködés a végrehajtásban

(1) Az ál la mok köz vet le nül vagy szub re gi o ná lis és
 regionális ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze te ken vagy meg ál la -
po dá so kon ke resz tül együtt mû köd nek a ki zá ró la gos gaz -
da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok ra és a hosszú
tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ra vo nat ko zó szubregio -
nális és re gi o ná lis vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek be tar -
tá sá nak és ér vé nye sí té sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

(2) A ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományokra és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ra 
vo nat ko zó szub re gi o ná lis és re gi o ná lis vé del mi és ke ze lé si 
in téz ke dé sek ál lí tó la gos meg sér té se ügyé ben vizs gá la tot
foly ta tó lo bo gó sze rin ti ál lam kér he ti bár mely olyan ál lam
se gít sé gét, amely nek együtt mû kö dé se hasz nos le het az
adott vizs gá lat le foly ta tá sá ban. Min den ál lam tö rek szik az

egy lo bo gó sze rin ti ál lam ré szé rõl az em lí tett vizs gá la tok
te kin te té ben tett in do kolt ké ré sek tel je sí té sé re.

(3) Lo bo gó sze rin ti ál lam az em lí tett vizs gá la to kat
 végezheti köz vet le nül, más érin tett ál lam mal együtt mû -
köd ve, vagy az érin tett szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá -
sza ti irá nyí tó szer ve ze ten vagy meg ál la po dá son ke resz tül.
A vizs gá la tok ál lá sá ra és ered mé nyé re vo nat ko zó in for má -
ci ó kat az ál lí tó la gos jog sér tés ben ér de kelt vagy érin tett
 valamennyi ál lam ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

(4) Az ál la mok se gí tik egy mást azon ha jók azo no sí tá sá -
ban, ame lyek a je len té sek sze rint a szub re gi o ná lis, re gi o -
ná lis és glo bá lis vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek ha té -
kony sá gát alá ásó te vé keny sé get foly tat nak.

(5) Az ál la mok a nem ze ti jog sza bá lyok és ren del ke zé -
sek ke re tén be lül, sza bá lyo kat ál la pí ta nak meg arra, hogy
az em lí tett in téz ke dé sek ál lí tó la gos meg sér té sé re vonat -
kozó bi zo nyí té kok a töb bi ál lam bûn ül dö zõ ha tó sá ga i nak
ren del ke zé sé re áll ja nak.

(6) Amennyi ben iga zol ha tó an fel té te lez he tõ, hogy egy
hajó a nyílt ten ge ren jo go su lat lan ha lá sza tot foly tat va la -
mely par ti ál lam nem ze ti jog ha tó sá ga alá tar to zó te rü le ten,
a hajó lo bo gó ja sze rin ti ál lam, az érin tett par ti ál lam ké ré -
sé re, ha la dék ta la nul és tel jes kö rû en ki vizs gál ja az ügyet.
A lo bo gó sze rin ti ál lam együtt mû kö dik a par ti ál lam mal az 
adott ese tek ben meg fe le lõ kény sze rí tõ in téz ke dé sek meg -
ho za ta lá ban, va la mint fel ha tal maz hat ja a par ti ál lam ille té -
kes ha tó sá ga it arra, hogy át vizs gál ják és el len õriz zék a
 hajót a nyílt ten ge ren. Ez a be kez dés nem érin ti az egyez -
mény 111. cik két.

(7) Azok a ré szes ál la mok, ame lyek tag ság gal ren del -
kez nek egy szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti irá -
nyí tó szer ve zet ben, il let ve részt ve või egy szub re gi o ná lis
vagy re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó meg ál la po dás nak, amíg
a lo bo gó sze rin ti ál lam nem hoz za meg a meg fe le lõ in téz -
ke dé se ket, a nem zet kö zi jog gal össz hang ban, akár az e cél -
ra meg ál la pí tott szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis el já rá so kat 
al kal maz va, in téz ke dé se ket hoz hat nak az al ré gi ó ban vagy
a ré gi ó ban vég zett nyílt ten ge ri ha lá szat meg aka dá lyo zá -
sá ra azon ha jók te kin te té ben, ame lyek az adott szer ve zet
vagy meg ál la po dás ál tal meg ál la pí tott vé del mi és ke ze lé si
in téz ke dé sek ha té kony sá gát gyen gí tõ vagy azo kat más
mó don sér tõ te vé keny sé get foly tat nak.

21. cikk

Szubregionális és regionális együttmûködés
a végrehajtásban

(1) Egy szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí -
tó szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal sza bá lyo zott bár mely 
nyílt ten ge ri te rü le ten, egy ré szes ál lam, amely egy em lí tett 
szer ve zet ben tag ság gal ren del ke zik, vagy egy em lí tett
meg ál la po dás ban részt vesz, kel lõ en fel ha tal ma zott el len -
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õre in ke resz tül, a (2) be kez dés sel össz hang ban, az e meg -
ál la po dás egy má sik ré szes ál la má nak lo bo gó ja alatt köz -
le ke dõ ha jót át vizs gál hat és el len õriz het az adott szer ve zet
vagy meg ál la po dás ál tal meg ál la pí tott, a ki zá ró la gos
 gazdasági öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok ra és a
hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ra vo nat ko zó vé del -
mi és  kezelési in téz ke dé sek be tar tá sá nak biz to sí tá sá ra,
füg get le nül at tól, hogy az em lí tett ré szes ál lam szin tén
 tagja-e a szer ve zet nek, il let ve részt vesz-e a megállapo -
dásban.

(2) Az ál la mok szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti
irá nyí tó szer ve ze te ken vagy meg ál la po dá so kon ke resz tül
meg ál la pít ják az (1) be kez dés sze rin ti át vizs gá lás ra és el -
len õr zés re vo nat ko zó el já rá so kat, va la mint az e cikk egyéb 
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges el já rá so kat.
Az em lí tett el já rá sok össz hang ban van nak ez zel a cik kel és 
a 22. cikk ben meg ál la pí tott alap el já rá sok kal, to váb bá nem
je len te nek hát rá nyos meg kü lön böz te tést azok kal szem -
ben, akik nem tag jai a szer ve zet nek, il let ve nem részt ve või 
a meg ál la po dás nak. A hajó át vizs gá lá sát és el len õr zé sét,
va la mint min den to váb bi kény sze rí tõ in téz ke dést az em lí -
tett el já rá sok kal össz hang ban kell vég re haj ta ni. Az ál la -
mok meg fe le lõ nyil vá nos sá got biz to sí ta nak az e be kez dés
sze rint meg ál la pí tott el já rá sok nak.

(3) Ha az e meg ál la po dás el fo ga dá sá tól szá mí tott két
éven be lül, va la mely szer ve zet vagy meg ál la po dás nem
 állapítja meg az em lí tett el já rá so kat, ak kor azok meg ál la -
pí tá sá ig, az (1) be kez dés sze rin ti át vizs gá lást és el len õr -
zést, va la mint min den to váb bi kény sze rí tõ in téz ke dést
e cik kel és a 22. cikk ben meg ál la pí tott alap el já rá sok kal
össz hang ban kell vég re haj ta ni.

(4) Az e cikk alap ján tör té nõ bár mi lyen el já rás meg kez -
dé se elõtt, az el len õr zést vég zõ ál la mok, köz vet le nül vagy
az érin tett szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó
szer ve ze ten vagy meg ál la po dá son ke resz tül tá jé koz tat ják
az al ré gi ó ban vagy a ré gi ó ban nyílt ten ge ri ha lá sza tot foly -
ta tó összes hajó lo bo gó sze rin ti ál la mát a kel lõ en fel ha tal -
ma zott el len õre ik sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá ra
szol gá ló iga zol vány ról. Az át vizs gá lás és el len õr zés so rán
hasz nált ha jó kon olyan kül sõ jel zé se ket kell el he lyez ni,
ame lyek ré vén egy ér tel mû en fel is mer he tõ, hogy ha tó sá gi
fel ada to kat lát el. Az e meg ál la po dás nak ré sze sé vé váló
 állam ki je löl egy meg fe le lõ ha tó sá got az e cikk sze rin ti
 értesítések fo ga dá sá ra, va la mint kel lõ nyil vá nos sá got biz -
to sít az em lí tett ki je lö lés nek az adott szub re gi o ná lis vagy
re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze ten vagy meg ál la po -
dá son ke resz tül.

(5) Amennyi ben egy hajó át vizs gá lá sát és el len õr zé sét
köve tõen ala pos gya nú me rül fel arra vo nat ko zó lag, hogy
egy hajó az (1) be kez dés ben em lí tett vé del mi és ke ze lé si
in téz ke dé se ket sér tõ te vé keny sé get foly tat, ak kor az el len -
õr zést vég zõ ál lam, adott eset ben, biz ton ság ba he lye zi a

bi zo nyí té ko kat és ha la dék ta la nul ér te sí ti a lo bo gó sze rin ti
ál la mot az ál lí tó la gos jog sér tés rõl.

(6) A lo bo gó sze rin ti ál lam a kéz hez vé tel tõl szá mí tott
há rom mun ka na pon, vagy a (2) be kez dés sel össz hang ban
meg ál la pí tott el já rá sok ban elõ írt egyéb idõ tar ta mon be lül
vá la szol az (5) be kez dés ben em lí tett ér te sí tés re, és vagy:

a) ha la dék ta la nul tel je sí ti a 19. cikk sze rin ti kivizsgá -
lási kö te le zett sé gét és, ha a bi zo nyí té kok azt in do kolt tá
 teszik, kény sze rí tõ in téz ke dést hoz a ha jó val szem ben,
amely eset ben azon nal ér te sí ti az el len õr zést vég zõ ál la -
mot a ki vizs gá lás ered mé nyé rõl és a meg ho zott kénysze -
rítõ in téz ke dés rõl; vagy

b) fel ha tal maz za az el len õr zést vég zõ ál la mot a ki vizs -
gá lás le foly ta tá sá ra.

(7) Amennyi ben a lo bo gó sze rin ti ál lam fel ha tal maz za
az el len õr zést vég zõ ál la mot egy ál lí tó la gos jog sér tés ki -
vizs gá lá sá ra, az el len õr zést vég zõ ál lam ha la dék ta la nul
köz li a vizs gá lat ered mé nyét a lo bo gó sze rin ti ál lam mal.
Ha a bi zo nyí té kok azt in do kolt tá te szik, a lo bo gó sze rin ti
ál lam tel je sí ti kö te le zett sé gét, és kény sze rí tõ in téz ke dést
hoz a ha jó val szem ben. El len ke zõ eset ben, a lo bo gó
 szerinti ál lam fel ha tal maz za az el len õr zést vég zõ ál la mot
olyan kény sze rí tõ in téz ke dés meg ho za ta lá ra, ame lyet a
 lobogó sze rin ti ál lam ha tá roz hat meg a hajó vo nat ko zá sá -
ban, a lo bo gó sze rin ti ál lam e meg ál la po dás sze rin ti jo ga i -
val és kö te le zett sé ge i vel össz hang ban.

(8) Amennyi ben egy hajó át vizs gá lá sát és el len õr zé sét
köve tõen ala pos gya nú me rül fel arra vo nat ko zó lag, hogy
egy hajó sú lyos jog sér tést kö ve tett el, és a lo bo gó sze rin ti
ál lam el mu lasz tott vá la szol ni vagy el mu lasz tott in téz ke -
dést hoz ni a (6) és (7) be kez dés ben elõ ír tak nak meg fele -
lõen, ak kor az el len õrök a fe dél ze ten ma rad hat nak és biz -
ton ság ba he lyez he tik a bi zo nyí té ko kat, va la mint a pa -
rancs no kot együtt mû kö dés re kö te lez he tik a ki vizs gá lás
 további sza ka szá ban, be le ért ve adott eset ben azt is, hogy 
ha jót ha la dék ta la nul vi gye a leg kö ze leb bi meg fe le lõ ki kö -
tõ be vagy a (2) be kez dés sel össz hang ban meg ál la pí tott
 eljárásokban meg ha tá ro zott egyéb ki kö tõ be. Az el len õr -
zést vég zõ ál lam azon nal tá jé koz tat ja a lo bo gó sze rin ti
 államot an nak a ki kö tõ nek a ne vé rõl, aho vá a hajó tart. Az
el len õr zést vég zõ ál lam és a lo bo gó sze rin ti ál lam, va la -
mint adott eset ben a ki kö tõ sze rin ti ille té kes ál lam min den
szük sé ges in téz ke dést meg hoz a le gény ség meg fe le lõ el lá -
tá sá nak biz to sí tá sá ra, füg get le nül a le gény ség tag ja i nak
 állampolgárságától.

(9) Az el len õr zést vég zõ ál lam ér te sí ti a lo bo gó sze rin ti
ál la mot és az érin tett szer ve ze tet vagy a vo nat ko zó meg -
állapodás részt ve võ it min den to váb bi ki vizs gá lás ered mé -
nyé rõl.

(10) Az el len õr zést vég zõ ál lam elõ ír ja el len õrei szá má -
ra a hajó és le gény sé ge biz ton sá gá ra vo nat ko zó általá -
nosan el fo ga dott nem zet kö zi ren del ke zé sek, el já rá sok és
gya kor lat tisz te let ben tar tá sát, a ha lá sza ti mû ve le tek le he -
tõ leg ki sebb mér té kû hát rál ta tá sát, és le he tõ ség sze rint
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olyan te vé keny sé gek ke rü lé sét, ame lyek ká ros ha tás sal
jár ná nak a fe dél ze ten lévõ fo gás mi nõ sé gé re. Az el len õr -
zést vég zõ ál lam biz to sít ja, hogy a hajó át vizs gá lá sa és
 ellenõrzése nem mi nõ sül zak la tás nak ha lász ha jó val szem -
ben.

(11) E cikk al kal ma zá sá ban a sú lyos jog sér tés:
a) a lo bo gó sze rin ti ál lam ál tal, a 18. cikk (3) be kez dé -

sé nek a) pont já val össz hang ban ki adott ér vé nyes jo go sít -
vány, fel ha tal ma zás vagy en ge dély nél kül foly ta tott ha lá -
szat;

b) a fo gás ra és a fo gás sal kap cso la tos ada tok ra vo nat -
ko zó, az ille té kes szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti
irá nyí tó szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal elõ írt pon tos
nyil ván tar tás ve ze té sé nek el mu lasz tá sa vagy az em lí tett
szer ve zet vagy meg ál la po dás fo gás ra vo nat ko zó je len té si
kö ve tel mé nye i vel el len té tes, sú lyo san té ves je len tés;

c) zárt te rü le ten, ha lá sza ti idé nyen kí vül foly ta tott, és
az ille té kes szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó
szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal meg ál la pí tott kvó ta alá
nem tar to zó, il let ve a meg ál la pí tott kvó tát meg ha la dó
 halászat;

d) olyan ál lo mány cél zott ha lá sza ta, amely re morató -
rium ér vé nyes, vagy amely nek ha lá sza ta ti los;

e) til tott ha lá sza ti fel sze re lé sek hasz ná la ta;
f) va la mely ha lász ha jó jel zé se i nek, azo nos sá gá nak

vagy nyil ván tar tá sá nak meg ha mi sí tá sa és el rej té se;
g) egy vizs gá lat bi zo nyí té ka i nak el rej té se, meg ha mi sí -

tá sa vagy meg sem mi sí té se;
h) olyan több szö ri jog sér tés, amely összes sé gé ben a

vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek sú lyos fi gyel men kí vül
ha gyá sá nak mi nõ sül; vagy

i) olyan egyéb jog sér té sek, ame lyek az ille té kes szub -
re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve zet vagy
meg ál la po dás ál tal meg ál la pí tott el já rá sok ban ke rül het nek 
meg ha tá ro zás ra.

(12) E cikk egyéb ren del ke zé sei el le né re, a lo bo gó sze -
rin ti ál lam bár mi kor in téz ke dést hoz hat a 19. cikk sze rin ti
kö te le zett sé gé nek tel je sí té se cél já ból egy ál lí tó la gos jog -
sér tés te kin te té ben. Amennyi ben a hajó az el len õr zést
 végzõ ál lam irá nyí tá sa alatt áll, úgy az el len õr zést vég zõ
ál lam, a lo bo gó sze rin ti ál lam ké ré sé re át ad ja a ha jót a
 lobogó sze rin ti ál lam nak a vizs gá lat ál lá sá ra és ered mé -
nyé re vo nat ko zó tel jes körû in for má ci ók kal együtt.

(13) E cikk nem sér ti a lo bo gó sze rin ti ál lam azon jo gát,
hogy sa ját jog sza bá lya i nak meg fele lõen in téz ke dést hoz -
zon, be le ért ve a szank ci ók be ve ze té sé re vo nat ko zó el já rá -
sok meg ál la pí tá sát is.

(14) E cikk mu ta tis mu tan dis al kal ma zan dó az olyan
 részes ál lam ál tal vég zett át vizs gá lás és el len õr zés ese tén,
amely tag ság gal ren del ke zik egy szub re gi o ná lis vagy
 regionális ha lá sza ti irá nyí tó szer ve zet ben, il let ve részt ve -
võ je egy szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ha lá sza ti irányí -
tási meg ál la po dás nak, és amely ala pos ok kal hi he ti, hogy
egy má sik ré szes ál lam lo bo gó ja alatt köz le ke dõ halász -
hajó az (1) be kez dés ben em lí tett vé del mi és ke ze lé si in téz -

ke dé se ket sér tõ te vé keny sé get foly ta tott az em lí tett szer -
ve zet vagy meg ál la po dás ha tás kö ré be tar to zó nyílt ten ge ri
te rü le ten, to váb bá, hogy az em lí tett hajó még ugyan azon
ha jó út so rán az el len õr zést vég zõ ál lam nem ze ti jogható -
sága alá tar to zó te rü let re lé pett.

(15) Amennyi ben egy szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis
ha lá sza ti irá nyí tó szer ve zet vagy meg ál la po dás olyan
rend szert ala kí tott ki, amely gya kor la ti lag men te sí ti tag ja it 
vagy részt ve võ it az e meg ál la po dás sze rin ti azon kö te le -
zett ség alól, hogy a szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal
meg ál la pí tott vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek nek meg -
feleljenek, úgy az ilyen szer ve zet tag jai, il let ve az ilyen
meg ál la po dás részt ve või meg ál la pod hat nak az (1) be kez -
dés al kal ma zá sá nak egy más kö zöt ti kor lá to zá sá ról a kér -
dé ses nyílt ten ge ri te rü le ten meg ál la pí tott vé del mi és ke ze -
lé si in téz ke dé sek te kin te té ben.

(16) A szub re gi o ná lis és re gi o ná lis vé del mi és ke ze lé si
in téz ke dé se ket sér tõ te vé keny sé ge ket foly ta tó ha jók te kin -
te té ben a lo bo gó sze rin ti ál la mon kí vü li ál la mok ál tal
 hozott in téz ke dé sek arány ban áll nak a jog sér tés sú lyos sá -
gá val.

(17) Amennyi ben ala pos gya nú me rül fel arra vo nat ko -
zó lag, hogy a nyílt ten ge ren tar tóz ko dó va la mely ha lász -
ha jó ho nos ság nél kü li, ak kor bár mely ál lam át vizs gál hat ja
és el len õriz he ti a ha jót. Ha a bi zo nyí té kok azt in do kolt tá
te szik, ak kor az ál lam, a nem zet kö zi jog gal össz hang ban
meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz hat.

(18) Az ál la mok fe le lõ sek az e cikk alap ján foganato -
sított in téz ke dé se ik bõl adó dó ká ro kért és vesz te sé gért,
amennyi ben az em lí tett in téz ke dé sek tör vénytelenek, vagy 
túl lé pik a ren del ke zés re álló in for má ci ók alap ján azt az
éssze rû mér té ket, ami az e cikk ben fog lalt ren del ke zé sek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges.

22. cikk

A hajó 21. cikk szerinti átvizsgálására és ellenõrzésére
vonatkozó alapeljárások

(1) Az el len õr zést vég zõ ál lam biz to sít ja, hogy a kel lõ en 
fel ha tal ma zott el len õrei:

a) be mu tat ják meg bí zó le ve lü ket a hajó pa rancs no ká -
nak és át ad ják az érin tett nyílt ten ge ri te rü let re vo nat ko zó
ha tá lyos vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek, il let ve sza bá -
lyok és ren de le tek szö ve gé nek egy pél dá nyát, az em lí tett
in téz ke dé sek sze rint;

b) a hajó át vizs gá lá sá nak és el len õr zé sé nek idõpont -
jában ér te sí tik a lo bo gó sze rin ti ál la mot;

c) nem aka dá lyoz zák a pa rancs no kot ab ban, hogy a
hajó át vizs gá lá sa és el len õr zé se alatt kap cso lat ba lép jen a
lo bo gó sze rin ti ál lam ha tó sá ga i val;

d) a hajó át vizs gá lá sá ról és el len õr zé sé rõl ké szült
 jelentés egy pél dá nyát a pa rancs nok és a lo bo gó sze rin ti
 állam ha tó sá gai ren del ke zé sé re bo csát ják, tu do má sul véve
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min den olyan ki fo gást és meg ál la pí tást, ame lyet a pa rancs -
nok a je len tés ben sze re pel tet ni kí ván;

e) az el len õr zés vé gez té vel azon nal el hagy ják a ha jót,
amennyi ben nem ta lál nak sem mi lyen, sú lyos jog sér tés re
uta ló bi zo nyí té kot; to váb bá

f) ke rü lik kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sát, ki vé ve,
ha azt az el len õrök biz ton sá gá nak biz to sí tá sa szük sé ges sé
te szi és, ha az el len õrö ket aka dá lyoz zák fel ada tuk vég re -
haj tá sá ban. Az al kal ma zott kény sze rí tõ esz kö zök nem
 haladhatják meg az adott kö rül mé nyek kö zött éssze rû en
szük sé ges mér té ket.

(2) Egy el len õr zést vég zõ ál lam kel lõ en fel ha tal ma zott
el len õre i nek jo guk ban áll el len õriz ni a ha jót, an nak en ge -
dé lyét, fel sze re lé sét, be ren de zé se it, nyil ván tar tá sa it, az
egyes he lyi sé ge ket, a ha la kat és hal ter mé ke ket, va la mint
a vo nat ko zó vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek be tar tá sá -
nak el len õr zé sé hez szük sé ges va la mennyi do ku men tu mot.

(3) A lo bo gó sze rin ti ál lam biz to sít ja, hogy a ha jó pa -
rancs no kok:

a) el fo gad ják és elõ se gí tik az el len õrök ál tal vég zett
 átvizsgálás gyors és biz ton sá gos le bo nyo lí tá sát;

b) együtt mû köd nek és se gí te nek a hajó em lí tett el já rá -
sok sze rint vég zett el len õr zé sé ben;

c) nem aka dá lyoz zák, nem fé lem lí tik meg és nem
 zavarják az el len õrö ket fel ada tuk vég zé se so rán;

d) le he tõ vé te szik az el len õrök szá má ra azt, hogy a hajó 
át vizs gá lá sa és el len õr zé se so rán kap cso lat ba lép je nek a
lo bo gó sze rin ti ál lam és az el len õr zést vég zõ ál lam ha tó sá -
ga i val;

e) meg fe le lõ el lá tást biz to sí ta nak az el len õrök nek, be -
le ért ve adott eset ben az ét ke zést és a szál lást is;

f) elõ se gí tik az el len õrök biz ton sá gos part ra szál lá sát.

(4) Ab ban az eset ben, ha va la mely hajó pa rancs no ka
meg ta gad ja a hajó e cik kel és a 21. cik kel össz hang ban tör -
té nõ át vizs gá lá sá nak és el len õr zé sé nek el fo ga dá sát, a
 lobogó sze rin ti ál lam uta sít ja a hajó pa rancs no kát a hajó
át vizs gá lá sá nak és el len õr zé sé nek azon na li en ge dé lye zé -
sé re, ki vé ve azon kö rül mé nye ket, ami kor a ten ge ri biz ton -
ság ra vo nat ko zó ál ta lá no san el fo ga dott nem zet kö zi elõ -
írások, el já rá sok és gya kor lat sze rint a hajó át vizs gá lá sá -
nak és el len õr zé sé nek ha lasz tá sa szük sé ges; ha a pa rancs -
nok nem tesz ele get ezen uta sí tás nak, a lo bo gó sze rin ti
 állam fel füg gesz ti a hajó ha lá sza ti en ge dé lyét és el ren de li
a hajó azon na li vissza té ré sét a ki kö tõ be. A lo bo gó sze rin ti
ál lam ér te sí ti az el len õr zést vég zõ ál la mot az e be kez dés -
ben em lí tett kö rül mé nyek ese tén ho zott in téz ke dé sek rõl.

23. cikk

A kikötõ szerint ille té kes állam által hozott intézkedések

(1) A ki kö tõ sze rin ti ille té kes ál lam nak joga és kö te les -
sé ge olyan in téz ke dé se ket hoz ni, a nem zet kö zi jog gal
össz hang ban, ame lyek ja vít ják a szub re gi o ná lis, re gi o ná lis 

és glo bá lis vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek ha té kony sá -
gát. Az em lí tett in téz ke dé sek meg ho za ta la kor a ki kö tõ
sze rin ti ille té kes ál lam nem al kal maz hat sem mi lyen for -
mai vagy tény le ges hát rá nyos meg kü lön böz te tést egyik
 állam ha jó i val szem ben sem.

(2) A ki kö tõ sze rin ti ille té kes ál lam, töb bek kö zött meg -
vizs gál hat ja a ha lász ha jók fe dél ze tén ta lál ha tó do ku men -
tu mo kat, ha lá sza ti fel sze re lé se ket és fo gást, ami kor az em -
lí tett ha jók a ki kö tõ sze rin ti ille té kes ál lam ki kö tõ i ben
vagy ten ge ri ter mi nál ja i ban ál lo má soz nak.

(3) Az ál la mok olyan ren del ke zé se ket fo gad hat nak el,
ame lyek fel ha tal maz zák az érin tett nem ze ti ha tó sá go kat a
ki ra ko dás és át ra ko dás meg til tá sá ra, amennyi ben ki de rül,
hogy a fo gás olyan mó don ke rült ki fo gás ra, amely alá ás sa
a szub re gi o ná lis, re gi o ná lis és glo bá lis vé del mi és ke ze lé si 
in téz ke dé sek ha té kony sá gát a nyílt ten ge ren.

(4) E cikk egyik ren del ke zé se sem érin ti az ál la mok nak
a te rü le tü kön ta lál ha tó ki kö tõk fe let ti szu ve re ni tá sá nak a
nem zet kö zi jog gal össz hang ban tör té nõ gya kor lá sát.

VII. RÉSZ

A FEJLÕDÕ ÁLLAMOK IGÉNYEI

24. cikk

A fejlõdõ államok különleges igényeinek elismerése

(1) Az ál la mok tel jes mér ték ben el is me rik a fej lõ dõ ál la -
mok nak a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
ál lo má nyok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok
 védelmével és ke ze lé sé vel, va la mint az em lí tett ál lo má -
nyok ha lá sza tá nak fej lesz té sé vel kap cso la tos kü lön le ges
igé nye it. E cél ból az ál la mok köz vet le nül vagy az ENSZ
Fej lesz té si Prog ram ján, az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz -
da sá gi Szer ve ze tén és más sza ko sí tott szer ve ze te in, a Glo -
bá lis Kör nye ze ti Ala pon, a fenn tart ha tó fej lõ dés sel fog lal -
ko zó bi zott sá gon, va la mint más meg fe le lõ nem zet kö zi és
re gi o ná lis szer ve ze te ken és tes tü le te ken ke resz tül segít -
séget nyúj ta nak a fej lõ dõ ál la mok szá má ra.

(2) A ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományokra és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ra 
vo nat ko zó vé del mi és ke ze lé si in téz ke dé sek megállapí -
tásában  való együtt mû kö dé si kö te le zett sé gük tel je sí té se
so rán, az ál la mok figye lembe ve szik a fej lõ dõ ál la mok
 különleges igé nye it, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõk re:

a) azon fej lõ dõ ál la mok ve szé lyez te tett sé ge, ame lyek -
ben a la kos ság vagy an nak egy ré szé nek élel mi szer el lá tá sa 
az élõ ten ge ri erõ for rá sok ki ak ná zá sá tól függ;

b) an nak szük sé ges sé ge, hogy a jö ve de lem ki egé szí tõ,
a kis üze mi és a kis ipa ri ha lá szok ál tal foly ta tott ha lá szat,
a nõi ha lász mun ka erõ fog lal koz ta tá sa, to váb bá az õs la ko -
sok ha lá sza ta ne sé rül jön és biz to sít va le gyen a fej lõ dõ
 államokban, kü lö nö sen szi get or szá gok ban;
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c) an nak biz to sí tá sa, hogy az em lí tett in téz ke dé sek
ered mé nye kép pen a fej lõ dõ ál la mok ra se köz vet ve, se köz -
vet le nül ne há rul jon arány ta la nul nagy te her a vé del mi
 tevékenységek  miatt.

25. cikk

A fejlõdõ államokkal  való együttmûködés formái

(1) Az ál la mok együtt mû köd nek, köz vet le nül vagy
szub re gi o ná lis, re gi o ná lis és glo bá lis szer ve ze te ken ke -
resz tül an nak ér de ké ben, hogy:

a) erõ sít sék a fej lõ dõ ál la mok, kö zü lük is kü lö nö sen a
leg ke vés bé fej lett ál la mok és a szi get or szá gok ké pes sé gét
a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má -
nyok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok vé del mé -
re és ke ze lé sé re, va la mint az em lí tett ál lo má nyok ön ere jû
ha lá sza tá nak fej lesz té sé re;

b) se gít sék a fej lõ dõ ál la mo kat, kö zü lük is kü lö nö sen a
leg ke vés bé fej lett ál la mo kat és a szi get or szá go kat ab ban,
hogy le he tõ vé te gyék szá muk ra az em lí tett ál lo má nyok
nyílt ten ge ri ha lá sza tá ban  való rész vé telt, be le ért ve az
ilyen ha lá szat hoz  való sza bad hoz zá fé rés nek az 5. és a
11. cikk nek meg fe le lõ elõ se gí té sét;

c) elõ se gít sék a fej lõ dõ ál la mok nak a szub re gi o ná lis és
re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek ben és meg ál la po -
dá sok ban  való tag sá gát, il let ve rész vé te lét.

(2) Az e cikk ben meg ál la pí tott cé lok ból tör té nõ együtt -
mû kö dés a fej lõ dõ ál la mok kal ma gá ban fog lal ja a pénz -
ügyi tá mo ga tás nyúj tá sát, a hu mán erõ for rás fej lesz té sé vel
kap cso la tos se gít ség nyúj tást, a tech ni kai se gít ség nyúj tást,
a tech no ló gia át adást, töb bek kö zött ve gyes vál la la ti meg -
ál la po dá so kon ke resz tül, va la mint a ta nács adói és kon zul -
tá ci ós szol gál ta tás nyúj tást.

(3) Az em lí tett se gít ség nyúj tás, töb bek kö zött a kö vet -
ke zõk re irá nyul:

a) a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ha -
té ko nyabb vé del me és ke ze lé se a ha lá sza ti ada tok és a kap -
cso ló dó in for má ci ók be gyûj té se, je len té se, el len õr zé se,
cse ré je és elem zé se út ján;

b) ál lo mány fel mé rés és tu do má nyos ku ta tás;
c) nyo mon kö ve tés, el len õr zés, fel ügye let, meg fe le lõ -

ség és vég re haj tás, be le ért ve a he lyi szint en tör té nõ kép -
zést és ka pa ci tás épí tést is, or szá gos és re gi o ná lis meg -
figyelõi prog ra mok ki ala kí tá sa és fi nan szí ro zá sa, va la mint 
hoz zá fé rés tech no ló gi ák hoz és be ren de zé sek hez.

26. cikk

Különleges segítségnyújtás e megállapodás
végrehajtása során

(1) Az ál la mok együtt mû köd nek kü lön le ges pénz ala pok 
lét re ho zá sá ban, ame lyek se gí tik a fej lõ dõ ál la mo kat

e meg ál la po dás vég re haj tá sá ban, be le ért ve az olyan költ -
sé gek fe de zé sé ben adan dó se gít ség nyúj tást is, ame lyek a
vi tás ügyek ren de zé sé nek bár mely olyan el já rá sa kap csán
me rül nek fel, amely nek a fej lõ dõ ál la mok is ré sze sei le het -
nek.

(2) Az ál la mok és a nem zet kö zi szer ve ze tek se gít sé get
nyúj ta nak a fej lõ dõ ál la mok nak új szub re gi o ná lis vagy
 regionális ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek és megállapo -
dások lét re ho zá sá ban, il let ve a meg lé võ szer ve ze tek és
meg ál la po dá sok meg erõ sí té sé ben, a ki zá ró la gos gazda -
sági öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von
ván dor ló hal ál lo má nyok vé del me és ke ze lé se cél já ból.

VIII. RÉSZ

A VITÁS ÜGYEK BÉKÉS ÚTON TÖRTÉNÕ
RENDEZÉSE

27. cikk

A vitás ügyek békés úton történõ rendezésének
kötelezettsége

Az ál la mok nak kö te le zett sé ge, hogy vi tás ügye i ket tár -
gya lás, vizs gá lat, köz ve tí tés, bé kél te tés, vá lasz tott bí ró ság, 
bí ró sá gi ren de zés, re gi o ná lis szer ve ze tek és meg ál la po dá -
sok igény be vé te le, vagy az ál ta luk vá lasz tott bár mi lyen
egyéb bé kés esz köz út ján ren dez zék.

28. cikk

A vitás ügyek megelõzése

Az ál la mok együtt mû köd nek a vi tás ügyek meg elõ zé se
ér de ké ben. E cél ból az ál la mok ha té kony és gyors dön tés -
ho za ta li el já rá sok ban ál la pod nak meg a szub re gi o ná lis és
re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek és meg ál la po dá -
sok ke re tén be lül, va la mint szük ség sze rint meg erõ sí tik
a már meg le võ dön tés ho za ta li el já rá so kat.

29. cikk

Technikai jellegû vitás ügyek

Amennyi ben egy vita va la mi lyen tech ni kai jel le gû kér -
dés sel kap cso la tos, az érin tett ál la mok a vi tás ügy ben egy
ál ta luk lét re ho zott ad hoc szak ér tõi tes tü let hez for dul nak.
A tes tü let tár gyal az érin tett ál la mok kal és a vi tás ügyet
gyors el já rás sal ren de zi anél kül, hogy a vi tás ügyek ren de -
zé sé re szol gá ló kö te le zõ el já rá so kat al kal maz ná.
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30. cikk

A vitás ügyek rendezésére szolgáló eljárások

(1) Az egyez mény XV. ré szé ben a vi tás ügyek ren de zé -
sé re meg ál la pí tott el já rá sok, mu ta tis mu tan dis al kal ma -
zan dók min den olyan, az e meg ál la po dás ér tel me zé sé re
vagy al kal ma zá sá ra vo nat ko zó vi tás ügy ese tén, amely az
e meg ál la po dást alá író ál la mok kö zött me rül fel, füg get le -
nül at tól, hogy e meg ál la po dás ré szes ál la mai az egyez -
mény nek is ré sze sei.

(2) Az egyez mény XV. ré szé ben, a vi tás ügyek ren de zé -
sé re meg ál la pí tott el já rá sok, mu ta tis mu tan dis al kal ma -
zan dók az e meg ál la po dás ré szes ál la mai kö zöt ti bár mely
olyan vi tás ügy ben, be le ért ve a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve -
ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván -
dorló hal ál lo má nyok vé del mé vel és ke ze lé sé vel kap cso la -
tos vi tás ügye ket is, amely nek tár gya az em lí tett hal ál lo -
má nyok ra vo nat ko zó olyan szub re gi o ná lis, re gi o ná lis és
glo bá lis meg ál la po dás ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa,
amely nek õk is ré sze sei, füg get le nül at tól, hogy e meg ál la -
po dás ré szes ál la mai az egyez mény nek is ré sze sei.

(3) Az e meg ál la po dás és az egyez mény va la mely ré szes 
ál la ma ál tal az egyez mény 287. cik ke sze rint el fo ga dott
 eljárást kell al kal maz ni az e rész ér tel mé ben vett vi tás
ügyek ren de zé sé re, ha csak az adott ré szes ál lam, az e meg -
ál la po dás alá írá sá nak, meg erõ sí té sé nek vagy az ah hoz
 való csat la ko zá sá nak idõ pont já ban, vagy bár mi kor azt
köve tõen, a 287. cikk sze rint va la mi lyen más el já rást
 fogad el az e rész ér tel mé ben vett vi tás ügyek ren de zé sé re.

(4) Az e meg ál la po dás azon ré szes ál la ma, amely az
egyez mény nek nem ré sze se, az e meg ál la po dás alá írá sá -
nak, meg erõ sí té sé nek vagy az ah hoz  való csat la ko zá sá nak
idõ pont já ban, vagy bár mi kor azt köve tõen, írá sos nyi lat -
ko zat út ján sza ba don vá laszt hat egyet vagy töb bet az
egyez mény 287. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ál la pí tott, 
az e rész ér tel mé ben vett vi tás ügyek ren de zé sé re szol gá ló
esz kö zök kö zül. Az em lí tett nyi lat ko zat ese té ben, va la -
mint bár mely olyan vi tás ügy ben, amely ben az em lí tett
 részes ál lam az egyik fél és, amely re nem vo nat ko zik ha tá -
lyos nyi lat ko zat, a 287. cik ket kell al kal maz ni. Az egyez -
mény V., VII. és VIII. mel lék le té nek meg fe le lõ egyez te tés
és vá lasz tott bí ró sá gi el já rás te kin te té ben, az em lí tett ál -
lam nak jo gá ban áll bé kél te tõ ket, vá lasz tott bí ró kat és szak -
ér tõ ket ki je löl ni az V. mel lék let 2. cik ké ben, a VII. mel lék -
let 2. cik ké ben és a VIII. mel lék let 2. cik ké ben em lí tett lis -
ták ra az e rész ér tel mé ben vett vi tás ügyek ren de zé sé hez.

(5) Min den olyan bí ró ság, amely hez az e rész alap ján
va la mely vi tás ügyet ter jesz tet tek, al kal maz za az egyez -
mény, e meg ál la po dás és min den vo nat ko zó szub re gi o ná -
lis, re gi o ná lis és glo bá lis ha lá sza ti meg ál la po dás vonat -
kozó ren del ke zé se it, va la mint az élõ ten ge ri erõ for rá sok
vé del mé re és ke ze lé sé re vo nat ko zó ál ta lá no san el fo ga dott
sza bá lyo kat, to váb bá a nem zet kö zi jog nak az egyez -
ménnyel nem össze egyez tet he tet len egyéb sza bá lya it, az

érin tett ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományok és hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok vé -
del mé nek biz to sí tá sá ra.

31. cikk

Ideiglenes intézkedések

(1) Va la mely vi tás ügy ezen résszel össz hang ban tör té -
nõ ren de zé sé ig, a vi tás ügy ben érin tett fe lek min den tõ lük
tel he tõt meg tesz nek egy gya kor la ti jel le gû, ide ig le nes
meg ál la po dás meg kö té sé re.

(2) Az egyez mény 290. cik ké nek sé rel me nél kül, azon
bí ró ság, amely hez az e rész alap ján va la mely vi tás ügyet
ter jesz tet tek, a kö rül mé nyek is me re té ben ál ta la meg fe le lõ -
nek tar tott ide ig le nes in téz ke dé se ket ál la pít hat meg a vi tás
ügy ben érin tett fe lek jo ga i nak vé del mé re és az érin tett
 állományok ká ro so dá sá nak meg elõ zé sé re, va la mint a
7. cikk (5) be kez dé sé ben és a 16. cikk (2) be kez dé sé ben
em lí tett kö rül mé nyek ese té re.

(3) Az e meg ál la po dás azon ré szes ál la ma, amely az
egyez mény nek nem ré sze se, ki je lent he ti, hogy az egyez -
mény 290. cik ké nek (5) be kez dé se el le né re, a Nem zet kö zi
Ten ger jo gi Bí ró ság nem jo go sult ide ig le nes in téz ke dé sek
meg ál la pí tá sá ra, mó do sí tá sá ra és vissza vo ná sá ra az adott
ál lam be le egye zé se nél kül.

32. cikk

A vitás ügyek rendezésére szolgáló eljárások
alkalmazhatóságának korlátai

Az egyez mény 297. cik ké nek (3) be kez dé se e meg ál la -
po dás ra is al kal ma zan dó.

IX. RÉSZ

E MEGÁLLAPODÁS NEM RÉSZES ÁLLAMAI

33. cikk

E megállapodás nem részes államai

(1) A ré szes ál la mok arra ösz tön zik az e meg ál la po dás -
ban nem ré szes ál la mo kat, hogy vál ja nak e meg ál la po dás
ré sze se i vé és, hogy az e meg ál la po dás ban fog lalt ren del -
ke zé sek kel össz hang ban lévõ jog sza bá lyo kat és ren del ke -
zé se ket fo gad ja nak el.

(2) A ré szes ál la mok az e meg ál la po dás nak és a nem zet -
kö zi jog nak meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz nak a nem ré szes 
ál la mok lo bo gó ja alatt köz le ke dõ ha jók olyan tevékeny -
ségeinek meg aka dá lyo zá sá ra, ame lyek alá ás sák e meg ál -
la po dás ha té kony vég re haj tá sát.
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X. RÉSZ

JÓHISZEMÛSÉG ÉS JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS

34. cikk

Jóhiszemûség és joggal  való visszaélés

A ré szes ál la mok jó hi sze mû en tel je sí tik az e meg ál la po -
dás ér tel mé ben vál lalt kö te le zett sé ge ket és oly mó don gya -
ko rol ják az e meg ál la po dás ban biz to sí tott jo go kat, amely
nem mi nõ sül jog gal  való vissza élés nek.

XI. RÉSZ

FELELÕSSÉG

35. cikk

Felelõsség

A ré szes ál la mok a nem zet kö zi jog nak meg fele lõen
 felelõsek az e meg ál la po dás vo nat ko zá sá ban ne kik tu laj -
do nít ha tó ká ro kért vagy vesz te sé ge kért.

XII. RÉSZ

FELÜLVIZSGÁLATI KONFERENCIA

36. cikk

Felülvizsgálati konferencia

(1) Az e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott négy
év el tel té vel az Egye sült Nem ze tek fõ tit ká ra kon fe ren ci át
hív össze e meg ál la po dás ha té kony sá gá nak ki ér té ke lé sé re
a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má -
nyok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok vé del mé -
nek és ke ze lé sé nek biz to sí tá sát il le tõ en. A fõ tit kár meg -
hív ja a kon fe ren ci á ra va la mennyi ré szes ál la mot, va la mint
azon ál la mo kat és jog ala nyo kat, ame lyek jo go sul tak arra,
hogy e meg ál la po dás ré sze se i vé vál ja nak, to váb bá azo kat
a kor mány kö zi és nem kor mány za ti szer ve ze te ket, ame -
lyek meg fi gye lõ ként  való rész vé tel re jo go sul tak.

(2) A kon fe ren cia fe lül vizs gál ja és ki ér té ke li az e meg -
ál la po dás ban fog lalt ren del ke zé sek meg fe le lõ sé gét, és
szük ség ese tén ja vas la tot tesz arra, hogy mi ként le het ne
 javítani a ren del ke zé sek tar tal mát és vég re haj tá suk mód -
sze re it a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal -
állományok és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok
 védelme és ke ze lé se te rén to vább ra is fenn ál ló prob lé mák
ha té ko nyabb ke ze lé se ér de ké ben.

XIII. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. cikk

Aláírás

E meg ál la po dás nyit va áll alá írás ra min den ál lam és az
1. cikk (2) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett egyéb jog -
alanyok szá má ra, és alá írás cél já ból nyit va ma rad 1995.
de cem ber 4-tõl kezd ve 12 hó na pon át az Egye sült Nem ze -
tek szék he lyén.

38. cikk

Megerõsítés

E meg ál la po dás az ál la mok és az 1. cikk (2) be kez dé sé -
nek b) pont já ban em lí tett egyéb jog ala nyok ál ta li meg erõ -
sí tés hez kö tött. A meg erõ sí tõ ok ira tot az Egye sült Nem ze -
tek fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

39. cikk

Csatlakozás

E meg ál la po dás nyit va áll az ál la mok és az 1. cikk
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett egyéb jog ala nyok
csat la ko zá sá ra. A csat la ko zá si ok ira tot az Egye sült Nem -
ze tek fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

40. cikk

Hatálybalépés

(1) E meg ál la po dás a 30. meg erõ sí tõ és csat la ko zá si
 okirat le tét be he lye zé se után 30 nap pal lép ha tály ba.

(2) Min den olyan ál lam és tár sa ság ese té ben, ame lyek
a 30. meg erõ sí tõ vagy csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé se 
után erõ sí tik meg e meg ál la po dást, il let ve csat la koz nak
ah hoz, e meg ál la po dás a sa ját meg erõ sí tõ vagy csat la ko zá -
si ok ira tuk le tét be he lye zé se után 30 nap pal lép ha tály ba.

41. cikk

Ideiglenes alkalmazás

(1) E meg ál la po dást ide ig le ne sen al kal maz za azon
 állam és jog alany, amely a le té te mé nyes írás ban tör té nõ
 értesítése út ján be le egye zik az ide ig le nes al kal ma zás ba.
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Az ide ig le nes al kal ma zás az ér te sí tés át vé te lé nek idõ pont -
já tól lép ha tály ba.

(2) Az ide ig le nes al kal ma zás va la mely ál lam vagy jog -
alany ré szé rõl ak kor szû nik meg, ami kor e meg ál la po dás
az adott ál lam vagy jog alany szá má ra ha tály ba lép, vagy
ami kor az adott ál lam vagy jog alany írás ban ér te sí ti a le té -
te mé nyest az ide ig le nes al kal ma zás meg szün te té sé nek
szán dé ká ról.

42. cikk

Fenntartások és kivételek

E meg ál la po dás vo nat ko zá sá ban fenn tar tás sal élni nem
le het és ki vé tel nem te he tõ.

43. cikk

Nyilatkozatok

A 42. cikk egyik ál lam vagy tár sa ság szá má ra sem tilt ja
az e meg ál la po dás alá írá sa kor, meg erõ sí té se kor vagy az
e meg ál la po dás hoz  való csat la ko zás kor olyan nyi lat ko za -
tok vagy be je len té sek meg té te lét, bár ho gyan is le gye nek
azok meg fo gal maz va vagy el ne vez ve, ame lyek cél ja, töb -
bek kö zött, a sa ját jog sza bá lyok és ren del ke zé sek har mo -
ni zá lá sa e meg ál la po dás ren del ke zé se i hez, fel té ve, hogy
az em lí tett nyi lat ko za tok vagy be je len té sek cél ja nem az,
hogy ki zár ják vagy mó do sít sák e meg ál la po dás rendel -
kezéseinek jog ha tá sát azok nak az adott ál lam ra vagy tár sa -
ság ra  való al kal ma zá sa so rán.

44. cikk

Az e megállapodás és más megállapodások közötti
viszony

(1) Ez a meg ál la po dás nem vál toz tat ja meg a ré szes ál la -
mok azon jo ga it és kö te le zett sé ge it, ame lyek az e meg ál la -
po dás sal össze egyez tet he tõ egyéb meg ál la po dá sok ból
szár maz nak és, ame lyek más ré szes ál la mok e meg ál la po -
dás sze rin ti jo ga i nak gya kor lá sát, il let ve kö te le zett sé ge i -
nek tel je sí té sét nem érin tik.

(2) Két vagy több ré szes ál lam, ki zá ró lag a kö zöt tük
levõ kap cso lat ra al kal ma zan dó an köt het olyan meg ál la po -
dá so kat, ame lyek mó do sít ják vagy fel füg gesz tik e meg -
állapodás ren del ke zé se it, fel té ve, hogy az ilyen meg ál la -
po dá sok nem vo nat koz nak egyet len olyan ren del ke zés re
sem, ame lyek tõl az el té rés össze egyez tet he tet len e meg -
állapodás cél já nak és szán dé ká nak ha té kony meg va ló sí tá -
sá val, fel té ve to váb bá, hogy az ilyen meg ál la po dá sok nem
érin tik az e meg ál la po dás ban fog lalt alap el vek al kal ma zá -

sát, va la mint, hogy az ilyen meg ál la po dá sok ren del ke zé sei 
nem érin tik más ré szes ál la mok e meg ál la po dás sze rin ti jo -
ga i nak gya kor lá sát, il let ve kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett meg ál la po dást meg köt ni
szán dé ko zó ré szes ál la mok e meg ál la po dás le té te mé nye -
sén ke resz tül ér te sí tik a töb bi ré szes ál la mot a meg ál la po -
dás meg kö té sé re vo nat ko zó szán dé kuk ról és az ab ban elõ -
írt mó do sí tás ról vagy fel füg gesz tés rõl.

45. cikk

Módosítás

(1) Az Egye sült Nem ze tek fõ tit ká rá hoz cím zett írá sos
köz le mény út ján a ré szes ál la mok ja vas la tot te het nek
e meg ál la po dás mó do sí tá sá ra és a ja va solt mó do sí tá sok
 tanulmányozása cél já ból kon fe ren cia össze hí vá sát kér he -
tik. Az em lí tett köz le ményt a fõ tit kár min den ré szes ál lam
ré szé re el jut tat ja. Ha a köz le mény el jut ta tá sá nak nap já tól
szá mí tott hat hó na pon be lül a ré szes ál la mok nak leg alább
a fele po zi tív vá laszt ad a köz le mény re, a fõ tit kár össze hív -
ja a kon fe ren ci át.

(2) A kon fe ren cia el té rõ ha tá ro za tá nak hi á nyá ban, az
(1) be kez dés sze rint, a mó do sí tás ügyé ben össze hí vott
kon fe ren ci án al kal ma zan dó dön tés ho za ta li el já rás meg -
egye zik az Egye sült Nem ze tek a ki zá ró la gos gaz da sá gi
öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok kal és a hosszú tá von
ván dor ló hal ál lo má nyok kal fog lal ko zó kon fe ren ci á ján
 alkalmazott el já rás sal. A kon fe ren cia so rán min den erõ -
feszítést meg tesz nek an nak ér de ké ben, hogy kon szen zus -
sal, min den mó do sí tás ban meg ál la po dás szü les sen, és a
mó do sí tá sok ról mind ad dig nem sza vaz nak, amíg az összes 
kon szen zus ra irá nyu ló tö rek vés ki nem me rült.

(3) Ma gá ban a mó do sí tás ban lévõ el té rõ ren del ke zés
 hiányában, a mó do sí tá sok el fo ga dá sát köve tõen, a mó do -
sí tott meg ál la po dás az el fo ga dás nap já tól szá mí tott 12 hó -
na pon ke resz tül nyit va áll alá írás ra a ré szes ál la mok szá -
má ra az Egye sült Nem ze tek szék he lyén.

(4) A 38., 39., 47. és 50. cik ket e meg ál la po dás va la -
mennyi mó do sí tá sá ra al kal maz ni kell.

(5) E meg ál la po dás mó do sí tá sai az azo kat meg erõ sí tõ
vagy az azok hoz csat la ko zó ré szes ál la mok szá má ra a
30. na pon lép nek ha tály ba azt köve tõen, hogy a ré szes
 államok két har ma da le tét be he lye zi a meg erõ sí tõ vagy
csat la ko zá si ok ira tot. Ezt köve tõen, min den olyan ré szes
ál lam szá má ra, amely az em lí tett ok ira tok kel lõ szám ban
tör té nõ le tét be he lye zé se után erõ sít meg egy mó do sí tást,
vagy csat la ko zik ah hoz, a mó do sí tás az adott ál lam meg -
erõ sí tõ vagy csat la ko zá si ok ira tá nak le tét be he lye zé sét
 követõ 30. na pon lép ha tály ba.

(6) A mó do sí tás elõ ír hat ja, hogy ha tály ba lé pé sé hez az
e cikk ben elõ írt nál ki sebb vagy na gyobb szá mú megerõ -
sítõ és csat la ko zá si ok irat szük sé ges.
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(7) Az ál lam, amely a mó do sí tá sok nak az (5) be kez dés -
sel össz hang ban tör té nõ ha tály ba lé pé sét köve tõen vá lik
e meg ál la po dás ré sze sé vé, és az aláb bi ak tól el té rõ szán dé -
kát nem jel zi:

a) e meg ál la po dás mó do sí tott vál to za tá nak ré sze se ként 
te kin ten dõ;

b) e meg ál la po dás mó do sí tás nél kü li vál to za tá nak ré -
sze se ként te kin ten dõ azon ál la mok kal szem ben, ame lyek
nem fo gad ták el a mó do sí tást.

46. cikk

Felmondás

(1) Az Egye sült Nem ze tek fõ tit ká rá hoz cím zett írá sos
ér te sí tés út ján bár mely ré szes ál lam fel mond hat ja e meg -
állapodást és meg je löl he ti a fel mon dás oka it. Az okok
meg je lö lé sé nek el mu lasz tá sa nem érin ti a fel mon dás ér vé -
nyes sé gét. Az ér te sí tés ben meg ha tá ro zott ké sõb bi idõ pont
hi á nyá ban a fel mon dás az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott egy év el tel té vel lép ha tály ba.

(2) A fel mon dás sem mi lyen mó don nem érin ti a ré szes
ál lam nak az e meg ál la po dás ban fog lalt fel ada tok tel je sí té -
sé re vo nat ko zó azon kö te le zett sé gét, amely rá a nemzet -
közi jog ér tel mé ben e meg ál la po dás tól füg get le nül is vo -
nat koz na.

47. cikk

Nemzetközi szervezetek részvétele

(1) Amennyi ben egy, az egyez mény IX. mel lék le té nek
1. cik ké ben em lí tett nem zet kö zi szer ve zet nem ren del ke -
zik ha tás kör rel az e meg ál la po dás sal sza bá lyo zott összes
kér dés ben, az egyez mény IX. mel lék le te mu ta tis mu tan dis
al kal ma zan dó az em lí tett nem zet kö zi szer ve zet ezen meg -
ál la po dás ban  való rész vé te lé re, ki vé ve az em lí tett mel lék -
let kö vet ke zõ ren del ke zé se it:

a) a 2. cikk elsõ mon da ta;
b) a 3. cikk (1) be kez dé se.

(2) Amennyi ben egy, az egyez mény IX. mel lék le té nek
1. cik ké ben em lí tett nem zet kö zi szer ve zet az e meg ál la po -
dás sal sza bá lyo zott összes kér dés ben ha tás kör rel ren del -
ke zik, az em lí tett nem zet kö zi szer ve zet ezen meg ál la po -
dás ban  való rész vé te lé re a kö vet ke zõ ren del ke zé sek al kal -
ma zan dók:

a) az alá írás vagy a csat la ko zás al kal má val az em lí tett
nem zet kö zi szer ve zet nyi lat ko za tot tesz ar ról, hogy:

(i) az e meg ál la po dás sal sza bá lyo zott összes kér dés ben
ha tás kör rel ren del ke zik,

(ii) e miatt tag ál la mai nem vál nak ré szes ál la mok ká, ki -
vé ve azo kat a sa ját te rü le te i ket, ame lye kért a nem zet kö zi
szer ve zet nem tar to zik fe le lõs ség gel,

(iii) el fo gad ja az ál la mok e meg ál la po dás sze rin ti jo ga it 
és kö te le zett sé ge it;

b) az em lí tett nem zet kö zi szer ve zet rész vé te le az
e meg ál la po dás sze rin ti jo gok egyi ké vel sem ru ház za fel
a nem zet kö zi szer ve zet tag ál la ma it;

c) amennyi ben el len tét tá mad na va la mely nem zet kö zi
szer ve zet e meg ál la po dás sze rin ti kö te le zett sé gei és a
nem zet kö zi szer ve ze tet lét re ho zó meg ál la po dás vagy
 azzal kap cso la tos jogi ak tu sok sze rin ti kö te le zett sé gei kö -
zött, úgy az e meg ál la po dás sze rin ti kö te le zett sé gek
 elsõbbséget él vez nek.

48. cikk

Mellékletek

(1) A mel lék le tek e meg ál la po dás szer ves ré szét ké pe -
zik és, at tól ki fe je zet ten el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban, az
e meg ál la po dás ra vagy an nak bár mely ré szé re  való hi vat -
ko zás a mel lék le tek re  való hi vat ko zást is je len ti.

(2) A ré szes ál la mok idõ rõl idõ re fe lül vizs gál hat ják a
mel lék le te ket. Az em lí tett fe lül vizs gá la tok tu do má nyos és
tech ni kai meg fon to lá so kon ala pul nak. A 45. cikk ren del -
ke zé sei el le né re, ha a ré szes ál la mok va la mely ülé sén egy
mel lék let fe lül vizs gá la tát kon szen zus sal fo gad nak el, ak -
kor az be ke rül e meg ál la po dás ba és el fo ga dá sá nak nap já -
tól vagy a fe lül vizs gá lat ban meg ha tá ro zott más idõ pont tól
ha tá lyos. Ha az em lí tett ülés nem kon szen zus sal fo gad ja el
egy mel lék let fe lül vizs gá la tát, ak kor a 45. cikk ben rög zí -
tett mó do sí tá si el já rá sok al kal ma zan dók.

49. cikk

Letéteményes

E meg ál la po dás és an nak min den mó do sí tá sá nak vagy
fe lül vizs gá la tá nak le té te mé nye se az Egye sült Nem ze tek
fõ tit ká ra.

50. cikk

Hiteles szövegek

E meg ál la po dás arab, kí nai, an gol, fran cia, orosz és spa -
nyol nyel vû szö ve gei egy aránt hi te le sek.

Fen ti ek hi te lé ül, alul írott meg ha tal ma zot tak, a kel lõ fel -
ha tal ma zás bir to ká ban alá ír ták e meg ál la po dást.

Alá írás ra meg nyit va New York ban, a mai na pon, vagy is 
ezer ki lenc száz ki lenc ven öt de cem ber ne gye di kén, egyet -
len arab, kí nai, an gol, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû ere -
de ti pél dány ban.
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I. MELLÉKLET

Az adatok begyûjtésére és közzétételére vonatkozó
standard követelmények

1. cikk

Általános elvek

(1) Az ada tok meg fe le lõ idõ ben tör té nõ be gyûj té se,
össze ál lí tá sa és elem zé se alap ve tõ fon tos sá gú a ki zá ró la -
gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a
hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ha té kony vé del mé -
ben és ke ze lé sé ben. E cél ból szük ség van az em lí tett ál lo -
má nyok nyílt ten ge ri és nem ze ti jog ha tó ság alá tar to zó
 területeken tör té nõ ha lá sza tá nak ada ta i ra, ame lye ket oly
mó don kell be gyûj te ni és össze ál lí ta ni, hogy az le he tõ vé
te gye a ha lá sza ti erõ for rá sok vé del mé nek és ke ze lé sé nek
sta tisz ti kai szem pont ból ér de mi elem zé sét. Az em lí tett
ada tok közé tar toz nak a fo gás ra és a ha lá sza ti erõ ki fej tés re
vo nat ko zó sta tisz ti kák, va la mint a ha lá szat tal kap cso la tos
olyan egyéb in for má ci ók, mint a ha jók ra vo nat ko zó és a
ha lá sza ti erõ ki fej tés szab vá nyo sí tá sát cél zó egyéb ada tok.
A be gyûj tött ada tok ma guk ba fog lal ják a nem cél fa jok ra és 
a tár sult vagy füg gõ fa jok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat is.
A pon tos ság biz to sí tá sa ér de ké ben min den ada tot el len -
õriz ni kell. A nem össze sí tett ada tok bi zal mas jel le gét fenn 
kell tar ta ni. Az ilyen ada tok ter jesz té sé re azon fel té te lek
vo nat koz nak, ame lyek alap ján szol gál ta tá suk tör tént.

(2) A fej lõ dõ or szá gok az élõ ten ge ri erõ for rá sok vé del -
me és ke ze lé se te rén, ka pa ci tá suk nö ve lé se cél já ból tá mo -
ga tást kap nak, be le ért ve a kép zést, va la mint a pénz ügyi és
tech ni kai se gít ség nyúj tást is. A tá mo ga tást az adat gyûj té si
és adat el len õr zé si ka pa ci tás nö ve lé sé re, meg fi gye lõi prog -
ra mok ra, adat elem zés re és az ál lo mány fel mé rést se gí tõ
ku ta tá si pro jek tek re kell össz pon to sí ta ni. Elõ kell moz dí -
ta ni a fej lõ dõ ál la mok tu dó sa i nak és ve ze tõ i nek a le he tõ
leg na gyobb mér té kû be vo ná sát a ki zá ró la gos gaz da sá gi
öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo má nyok és a hosszú tá von ván -
dor ló hal ál lo má nyok vé del mé be és ke ze lé sé be.

2. cikk

Az adatgyûjtés, adatösszeállítás és adatcsere alapelvei

A ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze te ken túl nyú ló hal ál lo -
má nyok ra és a hosszú tá von ván dor ló hal ál lo má nyok ra
irá nyu ló ha lá sza ti mû ve le tek bõl szár ma zó ada tok be gyûj -
té sé re, össze ál lí tá sá ra és cse ré jé re vo nat ko zó pa ra mé te rek
meg ha tá ro zá sá nál a kö vet ke zõ ál ta lá nos alap el vek kö ve -
ten dõk:

a) az ál la mok biz to sít ják, hogy a lo bo gó juk alatt köz le -
ke dõ ha jók ról be gyûj tés re ke rül nek a ha lá sza ti te vé keny -
ség re vo nat ko zó ada tok, az egyes ha lá sza ti mód sze rek mû -
ve le ti jel lem zõi sze rint (pl. min den egyes von ta tás fe nék -

vo nó há lós ha lá szat ese tén, min den egyes rög zí tés ho rog -
sor ral és zsá kos ke rí tõ há ló val tör té nõ ha lá szat ese tén, min -
den egyes ki fo gott hal raj hor gász bo tos ha lá szat ese tén,
 valamint min den egyes ha lá sza ti nap vo nó há lós ha lá szat
ese tén) és a ha té kony ál lo mány fel mé rést elõ se gí tõ pon tos -
ság gal;

b) az ál la mok biz to sít ják, hogy a ha lá sza ti ada tok el len -
õr zé se meg fe le lõ rend sze ren ke resz tül tör té nik;

c) az ál la mok össze ál lít ják a ha lá szat tal kap cso la tos
ada to kat és egyéb, ki egé szí tõ tu do má nyos ada to kat, és
azo kat az egyez te tett for má tum ban és meg fe le lõ idõ ben el -
jut tat ják az ille té kes szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti
irá nyí tó szer ve zet vagy meg ál la po dás szá má ra, amennyi -
ben van ilyen. El té rõ eset ben az ál la mok, köz vet le nül vagy 
az egy más kö zött egyez te tett más együtt mû kö dé si rend -
sze ren ke resz tül együtt mû köd nek az adat cse re ér de ké ben;

d) az ál la mok meg ál la pod nak, a szub re gi o ná lis és
 regionális ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek vagy meg ál la po -
dá sok ke re tén be lül, vagy egyéb mó don az ada tok meg ha -
tá ro zá sá ban és az ada tok meg osz tá sá nak for má já ban, e
mel lék let tel össz hang ban, és fi gye lem mel a ré gi ó ban ta lál -
ha tó  állományok jel le gé re és azok ha lá sza tá ra. Az em lí tett
szer ve ze tek és meg ál la po dá sok fel ké rik a szer ve zet ben
tag ság gal nem ren del ke zõ ket, il let ve meg ál la po dás ban
nem részt ve võ ket a lo bo gó juk alatt köz le ke dõ ha jók ál tal
foly ta tott ha lá sza ti te vé keny sé gek re vo nat ko zó ada tok be -
szol gál ta tá sá ra;

e) az em lí tett szer ve ze tek vagy meg ál la po dá sok össze -
ál lít ják az ada to kat, és meg fe le lõ idõ ben, egyez te tett for -
má ban min den ér de kelt ál lam szá má ra hoz zá fér he tõ vé
 teszik azt, a szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal meg ál la pí -
tott fel té te lek sze rint; va la mint

f) a lo bo gó sze rin ti ál lam tu dó sai és az ille té kes szub re -
gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve zet vagy
meg ál la po dás tu dó sai kü lön-kü lön vagy adott eset ben
 közösen elem zik az ada to kat.

3. cikk

Alapvetõ halászati adatok

(1) A ha té kony ál lo mány fel mé rés elõ se gí té se ér de ké -
ben, az ál la mok, az egyez te tett el já rá sok kal össz hang ban
és meg fe le lõ rész le tes ség gel, össze gyûj tik és az ille té kes
szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó szer ve zet
vagy meg ál la po dás szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szik a kö -
vet ke zõ ada to kat:

a) a fo gá sok idõ be li sor rend je és a ha lá sza ti és a flot tá ra 
vo nat ko zó erõ ki fej té si sta tisz ti ka;

b) az összes fo gás szá ma, név le ges sú lya vagy mind -
kettõ, fa jok (mind a cél fa jok, mind a nem cél fa jok) sze rin ti
bon tás ban, az egyes ha lá sza tok nak meg fele lõen. (A név le -
ges súly az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze -
té nek meg ha tá ro zá sa sze rint a fo gás ki ra ko dott ré szé nek
élõ súly-egyen ér té ke);
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c) a vissza en ge dett hal ál lo mány ra vo nat ko zó statisz tika,
adott eset ben becs lé sek, a fa jok szá má ban vagy név le ges sú -
lyá ban meg ad va, az egyes ha lá sza tok nak meg fele lõen;

d) a ha lá sza ti erõ ki fej tés re vo nat ko zó sta tisz ti ka, az
egyes ha lá sza ti mód sze rek sze rint;

e) a ha lá szat he lye, dá tu ma és idõ tar ta ma, va la mint
adott eset ben a ha lá sza ti mû ve le tek re vo nat ko zó egyéb
sta tisz ti kai ada tok.

(2) Az ál la mok adott eset ben ugyan csak be gyûj tik és az
ille té kes szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó
szer ve zet vagy meg ál la po dás ren del ke zé sé re bo csát ják
a kö vet ke zõ, ál lo mány fel mé rést se gí tõ in for má ci ó kat:

a) fo gás össze té te le hossz, súly és ivar sze rint;
b) az ál lo mány fel mé rést se gí tõ egyéb bi o ló gi ai in for -

má ci ók, mint pél dá ul az élet kor ral, a nö ve ke dés sel, a ter -
mé sze tes sza po ru lat tal, az el osz lás sal és az ál lo mány azo -
no sí tás sal kap cso la tos in for má ci ók;

c) egyéb vo nat ko zó ku ta tá sok, be le ért ve az ál lo mány -
gaz dag sá gi fel mé ré se ket, a bio massza-fel mé ré se ket, a hid -
ro akusz ti kai fel mé ré se ket, az ál lo mány gaz dag sá got be fo -
lyá so ló kör nye ze ti té nye zõk ta nul má nyo zá sát, va la mint az 
oce a nog rá fi ai és öko ló gi ai vizs gá la to kat is.

4. cikk

Hajóadatok és információk

(1) Az ál la mok be gyûj tik a kö vet ke zõ ha jók kal kap cso -
la tos ada to kat an nak ér de ké ben, hogy szab vá nyo sí ta ni
 lehessen a flot ta össze té telt és a ha jók ha lá sza ti ka pa ci tá sát, 
il let ve, hogy kon ver tál ni le hes sen a ha lá sza ti tevékeny -
ségek kü lön bö zõ mé rõ szá ma it a fo gá si és ha lá sza ti ada tok
elem zé se so rán:

a) ha jó azo no sí tás, lo bo gó és lajst ro mo zá si ki kö tõ;
b) ha jó tí pus;
c) a hajó rész le tes le írá sa (pl. a hajó szer ke ze ti anya ga,

az épí tés idõ pont ja, re giszt rált hossz, brut tó re gisz ter ton -
na, a fõ mo to rok tel je sít mé nye, tá ro lá si ka pa ci tás, a fo gá -
sok tá ro lá si mód ja);

d) a ha lá sza ti fel sze re lé sek le írá sa (pl. tí pu sok, fel sze -
re lé sek rész le te zé se és mennyi sé ge).

(2) A lo bo gó sze rin ti ál lam a kö vet ke zõ in for má ci ó kat
gyûj ti össze:

a) na vi gá ci ós és hely zet meg ha tá ro zá si se géd be ren de zés;
b) kom mu ni ká ci ós fel sze re lé sek és nem zet kö zi rá dió -

hí vó jel;
c) le gény ség lét szá ma.

5. cikk

Jelentés

Min den ál lam gon dos ko dik ar ról, hogy a lo bo gó ja alatt
köz le ke dõ ha jók meg kül dik az adott ál lam or szá gos ha lá -

sza ti igaz ga tá si szer ve i nek és, amennyi ben ar ról meg ál la -
po dás jött lét re, az ille té kes szub re gi o ná lis és re gi o ná lis
ha lá sza ti irá nyí tó szer ve zet nek vagy meg ál la po dás nak a
fo gá sok ra és erõ ki fej tés re vo nat ko zó ha jó nap ló-ada to kat,
be le ért ve a nyílt ten ge ri ha lá sza ti mû ve le tek re vo nat ko zó
ada to kat is, az or szá gos kö ve tel mé nyek, va la mint a re gi o -
ná lis és nem zet kö zi kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé -
ges gya ko ri ság gal. Az ada tok to váb bí tá sa, adott eset ben,
rá dió, te lex, fax vagy mû hol das adat át vi tel út ján, il let ve
egyéb mó don tör té nik.

6. cikk

Adatellenõrzés

Az ál la mok vagy adott eset ben a szub re gi o ná lis és
 regionális ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek vagy meg ál la po -
dá sok a ha lá sza ti ada tok el len õr zé sé re olyan rend sze re ket
hoz nak lét re, mint:

a) po zí ció el len õr zés ha jó meg fi gye lé si rend sze re ken
ke resz tül;

b) tu do má nyos meg fi gye lõi prog ra mok a fo gás, az erõ -
ki fej tés, a fo gás össze té tel (cél fa jok és nem cél fa jok) és az
egyéb ha lá sza ti mû ve le tek rész le te i nek nyo mon követé -
séhez;

c) a hajó ki fu tá sá ról, a ki ra ko dás ról és az át ra ko dá sok -
ról ké szí tett je len té sek;

d) ki kö tõi min ta vé tel.

7. cikk

Adatcsere

(1) A lo bo gó sze rin ti ál la mok ál tal be gyûj tött ada to kat
a meg fe le lõ szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti irá nyí tó
szer ve ze te ken vagy meg ál la po dá so kon ke resz tül meg kell
osz ta ni a töb bi lo bo gó sze rin ti ál lam mal és az érin tett par ti
ál la mok kal. Az em lí tett szer ve ze tek és meg ál la po dá sok
össze ál lít ják, va la mint meg fe le lõ idõ ben és egyez te tett
for má ban hoz zá fér he tõ vé te szik az ada to kat min den ér de -
kelt ál lam szá má ra, a szer ve zet vagy meg ál la po dás ál tal
meg ál la pí tott fel té te lek sze rint, fenn tart va a nem össze sí -
tett ada tok bi zal mas jel le gét, va la mint a gya kor la ti szem -
pont ból le het sé ges mér ték ben olyan adat bá zis-rend sze re -
ket ala kí ta nak ki, ame lyek ha té kony adat hoz zá fé rést biz to -
sí ta nak.

(2) Glo bá lis szint en az ada tok be gyûj té sét és ter jesz té sét 
az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze tén ke -
resz tül kell vé gez ni. Szub re gi o ná lis és re gi o ná lis ha lá sza ti
irá nyí tó szer ve zet vagy meg ál la po dás hi á nyá ban, az em lí -
tett szer ve zet az érin tett ál la mok kal tör té nõ meg ál la po dás
sze rint szub re gi o ná lis és re gi o ná lis szint en is el lát hat ja
ugyan ezt a fel ada tot.
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II. MELLÉKLET

Iránymutatások elõvigyázatossági referenciapontok
alkalmazásához a kizárólagos gazdasági övezeteken
túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló

halállományok védelme és kezelése során

1. Az elõ vi gyá za tos sá gi re fe ren cia pont egy egyez te tett
tu do má nyos el já rá son ke resz tül ka pott olyan be csült ér ték, 
amely meg fe lel az erõ for rás és a ha lá szat ál la po tá nak, és
amely irány mu ta tás ként hasz nál ha tó a ha lá szat sza bá lyo -
zá sa so rán.

2. Két fé le elõ vi gyá za tos sá gi re fe ren cia pon tot kell
hasz nál ni: a vé de lem re vo nat ko zó re fe ren cia pon to kat
vagy kri ti kus pon to kat, és a ke ze lés re vo nat ko zó re fe ren -
cia pon to kat vagy cél pon to kat. A kri ti kus re fe ren cia pon tok 
azo kat a ha tá ro kat rög zí tik, ame lyek cél ja, hogy a ha lá szat
mér té két azo kon a biz ton sá gos bi o ló gi ai ha tár ér té ke ken
be lül tart sák, ahol az ál lo má nyok a fenn tart ha tó ma xi má lis
ho zam elõ ál lí tá sá ra ké pe sek. A cél pon tok a ke ze lé si cé lok
tel je sí té sé re irá nyul nak.

3. Az elõ vi gyá za tos sá gi re fe ren cia pon tok nak ál lo -
mány spe ci fi kus nak kell len ni ük, hogy figye lembe ve hes -
sék töb bek kö zött min den egyes ál lo mány rep ro duk ci ós
ké pes sé gét és ru gal mas sá gát, il let ve az ál lo má nyok hasz -
no sí tá sá ra irá nyu ló ha lá szat jel leg ze tes sé ge it, va la mint a
hal pusz tu lás egyéb for rá sa it és a fõbb bi zony ta lan sá gi for -
rá so kat.

4. A ke ze lé si stra té gi ák fel ada ta az, hogy a ko ráb ban
meg ál la pí tott elõ vi gyá za tos sá gi re fe ren cia pon tok nak
meg fe le lõ szin te ken tart sák, vagy azok ra vissza ál lít sák
a ha lá szott ál lo má nyok és szük ség ese tén a já ru lé kos és
füg gõ fa jok po pu lá ci ó it. Az em lí tett re fe ren cia pon tok arra
szol gál nak, hogy el in dít sák az elõ ze tesen egyez te tett vé -
del mi és ke ze lé si in téz ke dé se ket. A ke ze lé si stra té gi ák
olyan in téz ke dé se ket is tar tal maz nak, ame lyek vég re haj tá -
sá ra a re fe ren cia pon tok meg kö ze lí té se ese tén ke rül het sor.

5. A ha lá sza ti ke ze lé si stra té gi ák biz to sít ják, hogy a
kri ti kus re fe ren cia pon tok túl lé pé sé nek koc ká za ta na gyon
ala csony le gyen. Ha va la mely ál lo mány egy kri ti kus re fe -
ren cia pont alá esik vagy en nek meg van a koc ká za ta, ak kor
az ál lo mány hely re ál lí tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben vé -
del mi és ke ze lé si in téz ke dést kell kez de mé nyez ni. A ha lá -
sza ti ke ze lé si stra té gi ák biz to sít ják azt, hogy a cél pon tok
túl lé pé se az át la got te kint ve ne kö vet kez zen be.

6. Ha egy adott ha lá szat re fe ren cia pont ja i nak meg ha tá -
ro zá sá hoz szük sé ges in for má ci ók hi á nyo sak vagy hi á -
nyoz nak, ak kor ide ig le nes re fe ren cia pon to kat kell meg -
állapítani. Az ide ig le nes re fe ren cia pon tok ki ala kí tá sa a ha -
son ló vagy a job ban is mert ál lo má nyok ana ló gi á já ra tör -
tén het. Ilyen hely ze tek ben az adott ha lá sza tot fo ko zot tan
fi gye lem mel kí sé rik azért, hogy le he tõ ség le gyen az ide ig -
le nes re fe ren cia pon tok fe lül vizs gá la tá ra, mi helyt bõ vebb
in for má ció áll ren del ke zés re.

7. Azt az ál lo mány pusz tu lá si rá tát, amely a fenn tart ha -
tó ma xi má lis ho za mot ered mé nye zi, a kri ti kus re fe ren cia -
pon tok leg ala cso nyabb mér té ké nek kell te kin te ni. A nem
túl ha lá szott ál lo má nyok nál a ha lá sza ti ke ze lé si stra té gi ák
biz to sít ják azt, hogy az ál lo mány pusz tu lás ne lép je túl a
fenn tart ha tó ma xi má lis ho zam nak meg fe le lõ hal pusz tu lást 
és, hogy a bio massza ne es sen egy elõ re meg ha tá ro zott
 küszöbérték alá. A túl ha lá szott ál lo má nyok nál a fenn tart -
ha tó ma xi má lis ho zam elõ ál lí tá sá ra ké pes bio massza
 tekinthetõ a hely re ál lí tás cél já nak.”

4.  §

A Kor mány fel ha tal ma zást ad arra, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság a Meg ál la po dás 43. cik ke alap ján a kö vet ke zõ
nyi lat ko za tot te gye a csat la ko zá si ok irat le tét be helyezé -
sekor:

„1. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya egyet ért az zal,
hogy a „föld raj zi sa já tos sá gok”, „az al ré gió és a ré gió
egye di jel leg ze tes sé gei”, „a tár sa dal mi-gaz da sá gi, föld -
rajzi és kör nye ze ti té nye zõk”, „az adott ten ger ter mé sze ti
jel lem zõi” ki fe je zé sek és a va la mely föld raj zi ré gi ó ra
 vonatkozóan al kal ma zott más ha son ló ki fe je zé sek nem
sér tik az ál la mok nem zet kö zi jog sze rin ti jo ga it és kö te le -
zett sé ge it.

2. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya egyet ért az zal,
hogy e meg ál la po dás egyik ren del ke zé se sem értelmez -
hetõ oly mó don, hogy az el len té tes le gyen a nyílt ten ger
sza bad sá gá nak a nem zet kö zi jog ál tal el is mert el vé vel.

3. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya egyet ért az zal,
hogy „az ál la mok, ame lyek ál lam pol gá rai a nyílt ten ge ren
ha lász nak” ki fe je zés nem a nyílt ten ge ren ha lá szó sze mé -
lyek ál lam pol gár sá ga, ha nem a lo bo gó sze rin ti ál lam jog -
ha tó sá gá nak elve alap ján je len t új jog ha tó sá gi ala pot.

4. A meg ál la po dás egyik ál la mot sem jo go sít ja fel egy -
ol da lú in téz ke dé sek fenn tar tá sá ra és al kal ma zá sá ra a
21. cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett át me ne ti idõ szak alatt.
Ezt köve tõen, ha nem si ke rült meg ál la po dás ra jut ni, az
 államok csak a meg ál la po dás 21. és 22. cik ké ben meg ha tá -
ro zott ren del ke zé sek kel össz hang ban jár hat nak el.

5. A 21. cikk al kal ma zá sa te kin te té ben a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya egyet ért az zal, hogy ha egy lo bo gó
sze rin ti ál lam ki je len ti, hogy a 19. cikk ren del ke zé se i vel
össz hang ban, szán dé ká ban áll jog ha tó sá gát gya ko rol ni
egy, a lo bo gó ja alatt köz le ke dõ ha lász ha jó fe lett, ak kor
a 21. cikk ren del ke zé sei ér tel mé ben az em lí tett hajó fe lett
el len õr zést vég zõ ál lam ha tó sá gai nem gya ko rol hat nak
sem mi lyen to váb bi jog ha tó sá got.

Az ez zel a kér dés sel kap cso la tos bár mely vi tás ügy ren -
de zé se a meg ál la po dás VIII. ré szé ben meg ha tá ro zott el já -
rá sok kal össz hang ban tör té nik. Egyik ál lam sem kez de mé -
nyez het ilyen jel le gû vi tát az zal a cél lal, hogy meg tart sa
 ellenõrzését egy olyan hajó fe lett, amely nem az õ lobo -
gója alatt köz le ke dik.
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A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya úgy íté li meg, hogy
a meg ál la po dás 21. cik ké nek (18) be kez dé sé ben sze rep lõ
„jog el le nes” szó a tel jes meg ál la po dás és kü lö nö sen an nak
4. és 35. cik ke sze rint ér tel me zen dõ.

6. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya újra meg erõ sí ti,
hogy kap cso la ta i ban tar tóz ko dik a fe nye ge tés és a kény -
szer al kal ma zá sá tól, a nem zet kö zi jog ál ta lá nos alap el ve i -
nek, az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá nak, va la mint az
Egye sült Nem ze tek ten ger jo gi egyez mé nyé nek meg fele -
lõen.

To váb bá, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya hang sú -
lyoz za, hogy a 22. cikk ben em lí tet tek sze rint a kény szer
 alkalmazása olyan rend kí vü li in téz ke dést je len t, amely nek 
az ará nyos ság el vé nek leg szi go rúbb be tar tá sán kell ala pul -
nia, és hogy az az zal  való vissza élés az el len õr zést vég zõ
ál lam nem zet kö zi fe le lõs sé gét von ja maga után.

A vissza élést min den eset ben bé kés esz kö zök kel és a
 vitás ügyek ren de zé sé re vo nat ko zó el já rá sok kal össz hang -
ban kell tisz táz ni.

To váb bá, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya úgy íté li
meg, hogy a hajó át vizs gá lá sá ra és el len õr zé sé re vonat -
kozó fel té te le ket a nem zet kö zi jog vo nat ko zó el ve i vel
össz hang ban és a meg fe le lõ re gi o ná lis és szub re gi o ná lis
ha lá sza ti irá nyí tó szer ve ze tek és meg ál la po dá sok ke re tén
be lül kell to vább fi no mí ta ni.

7. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya egyet ért az zal,
hogy a 21. cikk (6), (7) és (8) be kez dé sé nek al kal ma zá sá -

ban a lo bo gó sze rin ti ál lam tá masz kod hat sa ját jog rend sze -
ré nek azon jog sza bá lya i ra, ame lyek alap ján a bûn ül dö zõ
ha tó sá gok sa ját be lá tá suk sze rint dön te nek ar ról, hogy az
eset összes té nyé nek is me re té ben bün te tõ el já rást kez de -
mé nyez nek-e vagy sem. A lo bo gó sze rin ti ál lam ilyen jog -
sza bá lyo kon ala pu ló dön té sei nem ér tel mez he tõk a vá lasz
vagy az in téz ke dés el ma ra dá sa ként.”

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A 2–3.  § a Meg ál la po dás 40. cik ké nek (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve a 2. és 3.  § ha tály ba lé pé sé -
nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá lá -
sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé -
tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) Az e ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
sek rõl a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve
a már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, közleményeket, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szer-
zõdéseket, tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek
és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határo-
zatai, a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ, a KSH
nómenklatúrák, a Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, a Gyógyszerjegyzék, a Versenybírósági Határozatok stb.

Online
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi ingyenes hozzáférést kapnak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó naponta aktuali-
zált online adatbázisához, ahonnan bármikor közvetlenül lekérhetik a jogszabályok legfrissebb állapotát, így naprakészen
nyomon követhetik a hóközi változásokat is, valamint a napi adatfrissítési szolgáltatás keretében, napi rendszerességgel
aktualizálható a havonta megküldött DVD-adatbázis, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását, többirányú (jogszabály-azonosítók, tárgyszavak szerinti)
keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag
kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és
a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás van EU-irányelvre, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, Gyógyszerjegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segí-
tõje, újdonság- és változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratminta-
tárunkat az igényeknek megfelelõen folyamatosan bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával,
mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �

5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �

10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �

25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �

50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �

100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

Negyedéves elõfizetés 22 500 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0415 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


