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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

…/…/EK RENDELETE

[...]

a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek

közös szabályairól

és szabványairól

(átdolgozott változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikkének (2) 

bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően3,

                                               

1 HL C 318., 2006.12.23., 195. o.
2 HL C 229., 2006.9.22., 38. o.
3 Az Európai Parlament 2007. április 25-i véleménye (HL C 74 E., 2008.3.20., 632. o.), a 

Tanács …-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és az Európai 
Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).



5726/2/08 REV 2 2
DG C III HU

mivel:

(1) A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás 

vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 1994. november 

22-i 94/57/EK tanácsi irányelvet1 több alkalommal jelentős mértékben módosították. Mivel 

további módosításokat kell tenni, az érthetőség érdekében azt át kell dolgozni.

(2) Figyelemmel a 94/57/EK irányelv rendelkezéseinek jellegére, helyénvalónak tűnik, hogy 

annak rendelkezéseit két különböző közösségi jogi eszközzel dolgozzák át, nevezetesen 

egy irányelvvel és egy rendelettel. 

(3) Ezt az irányelvet a Közösség nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell értelmezni, 

ideértve az 1982. december 10-i Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményét is.

(4) A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezeteknek képesnek kell lenniük szolgáltatásaiknak 

a Közösség egészében való nyújtására, és az egymással való versengésre, a biztonság és a 

környezet védelme egyenlő szintjének biztosítása mellett. A tevékenységükhöz szükséges 

szakmai szabványokat ezért egységesen kell megalkotni, és a Közösség egészében kell 

alkalmazni.

(5) Ezt a célt olyan intézkedések révén kell elérni, amelyek kellő módon kapcsolódnak a 

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) munkájához, és adott esetben arra épülnek, 

illetve kiegészítik azt. A tagállamoknak és a Bizottságnak továbbá elő kell segíteniük az 

elismert szervezetekre vonatkozó nemzetközi kódex IMO általi kidolgozását.

                                               

1 HL L 319., 1994.12.12., 20. o. A legutóbb a 2002/84/EK irányelvvel (HL L 324., 
2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv.
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(6) A szervezetek elismerésére vonatkozóan minimumkövetelményeket kell megállapítani a 

hajók biztonságának növelése és a hajók által okozott környezetszennyezés megelőzése 

érdekében A 94/57/EK irányelvben megállapított minimumkövetelményeket ezért erősíteni 

kell. 

(7) Annak érdekében, hogy a legelső elismerést megadják az olyan szervezetek számára, 

amelyek a tagállamok nevében történő tevékenységre kívánnak felhatalmazást kapni, a 

Bizottság az elismerést kérelmező tagállamokkal együtt összehangolt és központosított 

módon hatékonyabban tudja megítélni, hogy a szervezet az ebben a rendeletben 

meghatározott minimumkövetelményeket kielégíti-e.

(8) Az elismerés csak a szervezet minőséggel és biztonsággal kapcsolatos teljesítménye 

alapján adható meg. Biztosítani kell, hogy ezen elismerés hatálya mindenkor összhangban 

legyen az érintett szervezet tényleges teljesítményével. Az elismerés megadásakor továbbá 

tekintetbe kell venni az elismert szervezetek eltérő jogi formáját és szervezeti felépítését, 

miközben továbbra is biztosítani kell az e rendeletben meghatározott

minimumkövetelmények egységes alkalmazását és a közösségi ellenőrzések 

hatékonyságát. Az elismerendő szervezetnek – szervezeti felépítésétől függetlenül –

világszerte szolgáltatásokat kell nyújtania, és általános közös és egyéni felelősséget kell 

viselnie.

(9) Az ezen rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott 

végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. 

június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak1 megfelelően kell elfogadni.

                                               

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.)
módosított határozat.
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(10) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek, 

kódexek és a kapcsolódó határozatok módosításainak átvezetése, az I. mellékletben előírt 

követelmények naprakésszé tétele, valamint a szabályok és eljárások hatékonyságának és 

az elismert szervezetek osztályozott hajói biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési 

teljesítményének méréséhez kapcsolódó követelmények elfogadása érdekében ezt a 

rendeletet módosítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem 

alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető 

fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 

meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

(11) Rendkívül fontos az, hogy gyorsan, hatékonyan és arányosan foglalkozzanak azzal, ha egy 

elismert szervezet nem tesz eleget kötelezettségeinek. Az elsődleges cél bárminemű 

hiányosság helyrehozatala, a biztonságot vagy a környezetet fenyegető bárminemű 

lehetséges veszély korai kiküszöbölése céljából. A Bizottságnak ezért meg kell adni a 

szükséges felhatalmazást ahhoz, hogy az elismert szervezettől megkövetelje a szükséges 

megelőző és helyreállító intézkedések meghozatalát, és hogy kényszerítő intézkedésként 

pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot szabjon ki.E hatásköreinek gyakorlása 

során a Bizottságnak tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, és biztosítania kell, hogy 

a szervezetek álláspontjukat az eljárás bármely szakaszában kifejthessék.
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(12) A közösségi szintű megközelítésnek megfelelően egy olyan szervezet elismerését 

visszavonó határozatot, amely nem tesz eleget a rendeletben megállapított 

kötelezettségeknek, vagy azért, mert a fent említett intézkedések nem bizonyultak 

hatékonynak, vagy mert a szervezet egyébként a biztonságra és a környezetre nézve 

elfogadhatatlan veszélyt jelent a Bizottságnak közösségi szinten, a felállított bizottság 

eljárása alapján kell meghoznia.

(13) Az elismert szervezetek folyamatos utólagos ellenőrzésénél az összehangolt és 

központosított eljárásmód hatékonyabb annak megítélésére, hogy e szervezetek mennyiben 

tesznek eleget e rendeletnek. Ezért helyénvaló, hogy a Bizottságot az elismerést kérelmező 

tagállammal együtt bízzák meg ezzel a feladattal a Közösség nevében.

(14) Az elismert szervezetek működésének ellenőrzése részeként elengedhetetlen, hogy a 

Bizottság ellenőrei a hajó lobogójára való tekintet nélkül hozzáférésük legyen a hajókhoz 

és a hajózási dokumentumokhoz annak megállapítása érdekében, hogy az elismert 

szervezetek eleget tesznek-e az e rendeletben megállapított minimális követelményeknek 

az osztályaikba tartozó valamennyi hajó tekintetében.

(15) Az elismert szervezetek azon képessége, hogy gyorsan felismerjék és helyrehozzák a 

szabályaikban, eljárásaikban és belső ellenőrzéseikben meglévő hibákat, nélkülözhetetlen 

az általuk ellenőrzött és bizonyítvánnyal ellátott hajók biztonsága szempontjából. Ezt a 

képességet egy minőségvizsgáló és tanúsító rendszernek kell megerősítenie, amely üzleti 

és politikai érdekektől független annak érdekében, hogy közös fellépést javasoljon 

valamennyi elismert szervezet tartós fejlődése és a Bizottsággal való gyümölcsöző 

együttműködés biztosítása céljából.
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(16) Az elismert szervezetek szabályai és eljárásai kulcstényezői a biztonság növelésének és a 

baleset- és környezetszennyezés-megelőzésnek. E szervezetek elindították szabályaik és 

rendelkezéseik harmonizálásának folyamatát. A közösségi jogszabályoknak ösztönözniük 

és támogatniuk kell ezt a folyamatot, tekintve, hogy az kedvező hatással lehet a tengeri 

biztonságra és ugyanakkor az európai hajóépítő ipar versenyképességére is.

(17) Az elismert szervezetek szabályainak összehangolása a kereskedelmi hajók tervezésének, 

építésének és rendszeres szemléinek vonatkozásában folyamatban van. Ennélfogva a saját 

szabályok kidolgozásának kötelezettségét vagy a saját szabályok kidolgozására vonatkozó

bizonyított képességet a harmonizációs folyamat összefüggésében kell látni, és az nem 

képezheti az elismert szervezetek vagy a potenciális jelöltek tevékenységei elismerésének 

akadályát.

(18) Az elismert szervezeteket kötelezni kell műszaki szabványaik aktualizálására és azok 

következetes hatályba léptetésére, a biztonsági szabályok harmonizálása és a nemzetközi 

szabályok közösségen belüli egységes végrehajtásának biztosítása érdekében. Amennyiben 

az elismert szervezetek műszaki szabványai azonosak vagy nagyon hasonlók, fontolóra 

kell venni a bizonyítványok kölcsönös elismerését a megfelelő esetekben, referenciaként a 

legnagyobb követelményeket állító és legszigorúbb bizonyítványokat alapul véve.

(19) Noha az egyes elismert szervezetek – elviekben – csak és kizárólag az általuk tanúsított 

alkatrészekkel kapcsolatban vonhatók felelősségre, az elismert szervezetek és gyártók 

felelőssége minden egyedi esetben a közösen meghatározott feltételek, illetve adott esetben 

az alkalmazandó jog szerint állapítandó meg.
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(20) Mivel az átláthatóság és az érdekelt felek közötti információcsere, valamint a 

nyilvánosságnak az információhoz való hozzáférésének joga a tengeri balesetek 

megelőzésének alapvető eszközei, az elismert szervezeteknek minden vonatkozó 

jogszabály által meghatározott információt meg kell adniuk az osztályukba tartozó hajók 

állapotára vonatkozóan a kikötő szerinti állam ellenőrző hatóságainak, és azokat 

nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük.

(21) Annak a megakadályozására, hogy a hajók a szükséges javítások elkerülése céljából más 

osztályba lépjenek, az elismert szervezeteknek egymás között ki kell cserélniük minden, az 

osztályt cserélő hajók állapotára vonatkozó információt, beleértve szükség esetén a lobogó 

szerinti államot .

(22) A hajógyárak, a berendezések beszállítói és a hajótulajdonosok szellemi tulajdonjogainak 

védelme nem akadályozhatja az e felek közötti rendes gazdasági ügyleteket és szerződéses 

szolgáltatásokat.

(23) Az 1406/2002/EK rendelet1 által létrehozott Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek 

(EMSA) támogatást kell nyújtania e rendelet alkalmazásának biztosításához.

                                               

1 HL L 208., 2002.8.5., 1. o. A legutóbb az 1981/2006/EK rendelettel (HL L 304., 
2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
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(24) Mivel e rendelet célját, nevezetesen az azon szervezetek által végrehajtandó intézkedések

meghatározását, amelyek a Közösségben hajók ellenőrzéséért, felügyeletéért, valamint a 

rendelkezések betartását igazoló bizonyítványok kiállításáért felelősek , a tagállamok nem 

tudják kielégítően megvalósítani, illetve a fellépés nagyságrendje és hatása miatt az 

közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a 

Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban. Az e cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges 

mértéket.

(25) A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetekkel kapcsolatosan a tagállamok által 

követendő intézkedéseket a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a 

tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól

…/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1* határozza meg,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET :

                                               

1 HL L
* HL: Kérjük, illessze be az ST 5724/08 dokumentumban található irányelv számát, dátumát 

és hivatkozási számát!
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1. cikk

Ez a rendelet állapítja meg az azon szervezetek által végrehajtandó intézkedéseket, amely 

szervezetek a tengerek biztonságáról és a tengerek szennyezésének megakadályozásáról szóló 

nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek betartása céljából a hajók ellenőrzéséért, felügyeletéért, 

valamint a rendelkezések betartását igazoló bizonyítványok kiállításáért felelősek, ugyanakkor 

előmozdítja a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósítására irányuló célok elérését. E rendelet

magában foglalja a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajók hajótestével, gépi 

berendezéseivel, elektromos és vezérlőberendezéseivel szemben támasztott biztonsági 

követelmények kidolgozására és megvalósítására is alkalmazandó.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók :

a) hajó a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

b) nemzetközi 

egyezmények

az 1974. november 1-i Életbiztonság a tengeren tárgyú 

nemzetközi egyezmény (SOLAS 74) kivéve a melléklet XI-2 

fejezetét, az 1966. április 5-i nemzetközi egyezmény a 

merülésvonalakról, valamint az 1973. november 2-i nemzetközi 

egyezmény a hajók által okozott környezetszennyezés 

megelőzéséről (Marpol), annak jegyzőkönyveivel és 

módosításaival együtt, valamint a tagállamok mindegyikében 

alkalmazott kötelező, frissített változatú vonatkozó 

szabályzatok;
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c) szervezet jogalany és annak leányvállalatai, valamint bármilyen más, 

ellenőrzése alatt álló csoport, amelyek együttesen vagy külön-

külön végzik az e rendelet hatálya alá tartozó feladatokat ;

d) ellenőrzés a c) pont alkalmazásában jogok, szerződések és bármilyen más, 

jogi vagy gyakorlati eszközök, amelyek akár külön-külön, akár 

együttesen lehetőséget adnak egy jogalany feletti meghatározó 

befolyás gyakorlására, vagy lehetővé teszik e jogalany számára 

az e rendelet hatálya alá tartozó feladatok elvégzését.

e) elismert szervezet e rendelettel összhangban elismert szervezet;

f) felhatalmazás olyan intézkedés, melynek során egy tagállam egy elismert 

szervezet számára felhatalmazást ad vagy hatáskört ruház át;

g) jogszabályban előírt 

bizonyítvány

egy lobogó szerinti állam által vagy nevében a nemzetközi 

egyezményekkel összhangban kibocsátott bizonyítvány;

h) szabályok és eljárások egy elismert szervezet követelményei a hajók tervezése, 

megépítése, felszerelése, karbantartása és ellenőrzése 

vonatkozásában.

i) osztályozási 

bizonyítvány

 egy elismert szervezet által kibocsátott olyan okmány, amely 

igazolja, hogy a hajó adottságai a hajó meghatározott célú 

használatához vagy meghatározott működési területre 

vonatkozóan az elismert szervezet által összeállított és 

nyilvánosságra hozott szabályokkal és eljárásokkal összhangban 

megfelelőek ;

j) letelepedés azt a helyet jelenti, ahol egy szervezet létesítő okirat szerinti 

székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységeinek 

fő helye található.
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3. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam felhatalmazást kíván adni egy még el nem ismert szervezetnek, 

elismerési kérelmet kell benyújtania a Bizottságnak részletes adatokkal és bizonyítékokkal 

arra vonatkozóan, hogy a szervezet megfelel az I. mellékletben meghatározott 

minimumfeltételeknek, valamint arról a követelményről és kötelezettségvállalásáról, hogy 

a szervezet teljesíteni fogja a 8. cikk (4) bekezdésében, valamint a 9., a 10. és a 11. cikkben 

meghatározott rendelkezéseket.

(2) A Bizottság a kérelmet benyújtó tagállammal együtt értékeli azokat a szervezeteket, 

amelyeknek az elismerési kérelmét megkapták, azért, hogy igazolják, hogy a szervezetek 

felvállalják az (1) bekezdésben említett követelményeket és megfelelnek azoknak. 

(3) A Bizottság– összhangban a 12 . cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági

eljárással – elutasítja azon szervezetek elismerését, amelyek nem tesznek eleget az e cikk

(1) bekezdésében említett követelményeknek, vagy amelyek teljesítményét a biztonságot 

vagy a környezetet fenyegető elfogadhatatlan veszélynek tekintik, a 14. cikkel 

összhangban meghatározott feltételek alapján.

4. cikk

(1) Az elismerést a Bizottság a 12 . cikk (3) bekezdésében hivatkozott szabályozási bizottsági

eljárásnak megfelelően adja meg.
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(2) Az elismerés kizárólag olyan szervezeteknek adható meg, amelyek teljesítik a 3 . cikkben 

említett követelményeket.

(3) Az elismerést az érintett jogalanynak, azaz az elismert szervezetet alkotó valamennyi 

jogalany közül az anyaszervezetnek kell megadni. Az elismerésnek vonatkoznia kell 

valamennyi olyan jogalanyra, amely hozzájárul annak biztosításához, hogy ez a jogalany 

világszerte támogassa szolgáltatásaikat.

(4) A Bizottság az elismerést a 12 . cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági

eljárással összhangban eljárva korlátozhatja bizonyos típusú vagy méretű hajók, bizonyos 

kereskedelmi formák vagy ezek kombinációja vonatkozásában, az érintett szervezet 

elismert képességeivel és szakértelmével összhangban. Ebben az esetben a Bizottság közli 

a korlátozás indokait és azokat a feltételeket, amelyek mellett a korlátozást fel lehet oldani 

vagy ki lehet terjeszteni. Ez a korlátozás bármikor felülvizsgálható.

(5) A Bizottság az e cikkel összhangban elismert szervezetekről jegyzéket készít, és azt 

rendszeresen frissíti. A jegyzéket az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
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5. cikk

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy elismert szervezet nem tett eleget a melléklet 

minimumkövetelményeinek vagy az e rendelet értelmében előírt kötelezettségeinek, vagy 

amennyiben egy elismert szervezet teljesítménye a biztonság és a környezetszennyezés megelőzése 

terén jelentős mértékben romlott, anélkül azonban, hogy az elfogadhatatlan mértékben 

veszélyeztetné a biztonságot és a környezetet, felkéri az érintett elismert szervezetet a szükséges 

megelőző és helyreállító intézkedésnek meghatározott határidőn belüli meghozatalára annak 

érdekében, hogy ezeknek a kötelezettségeknek és minimumkövetelményeknek eleget tegyen, és 

különösen, hogy kiküszöböljön bárminemű, a biztonságot vagy a környezetet fenyegető potenciális 

veszélyt, vagy hogy más módon foglalkozzon a romló teljesítmény okaival.

A megelőző vagy helyreállító intézkedés magában foglalhat ideiglenes védintézkedéseket, ha a 

biztonságot vagy a környezetet fenyegető potenciális veszély küszöbönálló.

A Bizottságnak mindazonáltal a tervezett intézkedésekről – és azok haladéktalan végrehajtásának 

sérelme nélkül – előzetesen értesítenie kell mindazon tagállamokat, amelyek az érintett elismert 

szervezetnek felhatalmazást adtak.
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6. cikk

(1) Az 5. cikk értelmében meghozott intézkedések mellett a Bizottság– a 12. cikk (2) 

bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően – pénzbírságot szabhat 

ki azon elismert szervezettel szemben:

a) amelynek esetében az I. mellékletben előírt minimumkövetelmények, vagy a 8. cikk 

(4) bekezdése, a 9., 10. és a 11. cikk alapján fennálló kötelezettségei teljesítésének 

súlyos vagy ismételt elmulasztása, vagy amelynek romló teljesítménye a 

struktúrájában, rendszereiben, eljárásaiban vagy belső ellenőrzéseiben meglévő 

komoly hiányosságokra utal, vagy

b) amely szándékosan helytelen, hiányos vagy félrevezető információt bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére a 8. cikk (1) bekezdése értelmében folytatott értékelése 

során, vagy más módon akadályozta az értékelést.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben egy elismert szervezet elmulasztja a 

Bizottság által megkövetelt megelőző vagy helyreállító intézkedések vállalását, vagy 

indokolatlan késedelmeket okoz, a Bizottság időszakos kényszerítő bírságot szabhat ki 

ezzel a szervezettel szemben mindaddig, amíg az a szükséges intézkedést meg nem teszi.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett pénzbírságoknak és időszakos kényszerítő bírságoknak 

visszatartó erejűnek és arányosnak kell lenniük mind az eset súlyosságával, mind pedig az 

érintett elismert szervezet gazdasági kapacitásával, figyelembe véve különösen azt, hogy 

milyen mértékben érte veszély a biztonságot vagy a környezet védelmét.
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Ezek csak azt követően szabhatók ki, hogy az érintett elismert szervezett és tagállamok 

lehetőséget kaptak észrevételeik benyújtására.

A pénzbírságok és a kiszabott időszakos kényszerítő bírságok együttes összege nem 

haladhatja meg az elismert szervezetnek az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 

tekintetében az előző három üzleti évben elért teljes átlagforgalma 5 %-át.

(4) Az Európai Közösségek Bírósága korlátlan jogkörrel rendelkezik a Bizottság pénzbírságot 

vagy időszakos kényszerítő bírságot kiszabó határozatainak felülvizsgálatára. A Bíróság a 

pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot kiszabó határozatot megsemmisítheti, 

illetve a pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot csökkentheti vagy növelheti.

7. cikk

(1) A Bizottság visszavonja azon szervezet elismerését, amelynek:

a) az I. mellékletben meghatározott minimumkövetelmények teljesítésével, illetve az e 

rendelet értelmében előírt kötelezettségeikkel kapcsolatos ismételt és súlyos 

mulasztása elfogadhatatlan mértékű veszélyt jelent a biztonságra vagy a környezetre; 

b) biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítménye terén ismételt és súlyos 

hiányosságok mutatkoznak, és ez elfogadhatatlan mértékű veszélyt jelent a 

biztonságra vagy a környezetre nézve;

c) amely megakadályozza vagy ismételten gátolja a Bizottság általi értékelést;
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d) amely nem fizeti meg a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében említett pénzbírságokat 

és/vagy időszakos kényszerítő bírságokat;

e) amely a rá a 6. cikk értelmében kiszabott esetleges pénzbírságok tekintetében 

pénzügyi fedezet vagy visszatérítés iránt folyamodik.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásában a Bizottság határoz többek között az alábbi 

rendelkezésre álló információ alapján:

a) a 8. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett elismert szervezet vonatkozásában 

végzett saját értékelésének eredményei;

b) a tagállamok által a …/…/EK irányelv* 10. cikke értelmében benyújtott jelentések;

c) az elismert szervezet által osztályozott hajókat is érintő balesetek elemzései;

d) a 6 . cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett hiányosságok bárminemű újbóli 

előfordulása;

e) az elismert szervezet osztályozásában szereplő flotta érintettségének a mértéke; és

f) a 6 . cikk (2) bekezdésében említett intézkedések eredménytelensége.

(3) Az elismerés visszavonásáról a 12 . cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági

eljárással saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére a Bizottság határoz az után, 

hogy az érintett elismert szervezet lehetőséget kapott észrevételeinek előterjesztésére.

                                               

* HL: Kérjük, illessze be az irányelv számát a (25) preambulumbekezdésből!
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8. cikk

(1) Minden elismert szervezetet rendszeresen és legalább kétévenként a Bizottság értékel, 

azzal a tagállammal közösen, amely beterjesztette az elismerésre vonatkozó kérelmet, azt 

vizsgálva, hogy eleget tettek-e az e rendelet értelmében meglévő kötelezettségeknek, és 

hogy az I. mellékletben meghatározott minimumfeltételek teljesülnek-e. Az értékelésnek 

az elismert szervezetek azon tevékenységeire kell korlátozódnia, amelyek e rendelet 

hatálya alá tartoznak.

(2) Az értékelésre kerülő elismert szervezet kiválasztásakor a Bizottság kiemelt figyelmet 

fordít a szervezet biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményére, valamint 

a balesetekre vonatkozó jelentésekre és a tagállamok által a …/…/EK irányelv* 10. cikke 

szerint készített jelentésekre.

(3) Az értékelés részét képezheti az elismert szervezet regionális képviseleteinél tett látogatás, 

valamint az üzemben lévő és építés alatt lévő hajók szúrópróbaszerű vizsgálata az elismert

szervezet teljesítményének átvilágítása érdekében. Ebben az esetben a Bizottság, ha 

szükséges, értesíti azt a tagállamot, amelyben a regionális képviselet található. Az értékelés 

eredményéről a Bizottság jelentésben tájékoztatja a tagállamokat.

(4) Minden elismert szervezet évente a 12 . cikk (1) bekezdésében említett bizottság 

rendelkezésére bocsátja a minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó vizsgálat eredményét.

                                               

* HL: Kérjük, illessze be az irányelv számát a (25) preambulumbekezdésből!
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9. cikk

(1) Az elismert szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság hozzáférhessen a 8. cikk 

(1) bekezdésében említett értékeléshez szükséges információkhoz. Semmilyen szerződéses 

kikötésre nem lehet hivatkozni e hozzáférés korlátozása céljából.

(2) Az elismert szervezetek a hajótulajdonosokkal vagy -üzemeltetőkkel kötött, a 

jogszabályban előírt vagy osztályozási bizonyítványok hajóknak való kiadásáról szóló 

szerződéseikben biztosítják, hogy a bizonyítványok kiadásának feltétele, hogy az említett 

felek nem akadályozzák a bizottsági ellenőröknek a hajó fedélzetére jutását a 8. cikk (1) 

bekezdése alkalmazásában.

10. cikk

(1) Az elismert szervezetek szabályaik és eljárásaik egyenértékűségének megőrzése, azok 

összehangolása és alkalmazása érdekében rendszeresen konzultálnak egymással. A 

nemzetközi egyezmények következetes értelmezése érdekében együtt kell működniük 

egymással, a lobogó szerinti államok hatáskörének sérelme nélkül. Az elismert 

szervezeteknek a megfelelő esetekben meg kell egyezniük azokban a műszaki és eljárási 

feltételekben, amelyek szerint egyenértékű szabványok alapján kölcsönösen elismerik az 

anyagokra, berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó bizonyítványokat, referenciaként a 

legnagyobb követelményeket állító és legszigorúbb bizonyítványokat alapul véve

Ha a kölcsönös elismerésről komoly biztonsági okokból nem lehet megállapodni, az 

elismert szervezetek egyértelműen közlik ezen indokokat.
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Amennyiben egy elismert szervezet vizsgálat során vagy egyéb úton megbizonyosodik 

arról, hogy valamely anyag, berendezés vagy alkatrész nem felel meg a rá vonatkozó 

bizonyítványnak, ez a szervezet megtagadhatja az érintett anyag, berendezés vagy alkatrész 

fedélzeten való elhelyezésének engedélyezését. Az elismert szervezetnek haladéktalanul 

értesítenie kell a többi elismert szervezetet, megadva az engedély megtagadásának 

indokait.

Az elismert szervezeteknek osztályozási célból el kell ismerniük a tengerészeti 

felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv1 értelmében 

jelöléssel ellátott tengerészeti felszerelésekre vonatkozó bizonyítványokat . 

A szabványok és a z anyagokra, berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó 

bizonyítványok kölcsönös elismerése vonatkozásában elért jelentős előrehaladásról a 

Bizottság és a tagállamok számára rendszeresen jelentéseket készítenek.

(2) A Bizottság …*-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szabályok 

és eljárások harmonizálási folyamatában, valamint az anyagokra, berendezésekre és 

alkatrészekre vonatkozó bizonyítványok kölcsönös elismerése terén elért eredményekről 

készített független tanulmány alapján.

(3) Az elismert szervezetek a kikötő szerinti állam hatóságaival együttműködnek az általuk 

osztályozott hajókkal kapcsolatosan, különösen a feltárt hiányosságok és rendellenességek 

megszüntetése vonatkozásában.

                                               

1 HL L 46., 1997.2.17., 25. o. A legutóbb a 2002/84/EK irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 
53. o.) módosított irányelv

* HL: E rendelet hatálybalépését követő öt év.
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(4) Az elismert szervezet minden tagállam szakhatóságának, amelyek a …/…/EK irányelv** 3. 

cikkében előírt felhatalmazások egyikét biztosították, valamint a Bizottságnak minden 

vonatkozó tájékoztatást megad az általa osztályozott flotta, a szervezet cseréje, a 

hajóosztályban bekövetkezett változások, felfüggesztés vagy a hajók osztályozásának 

visszavonása tekintetében, függetlenül attól, hogy a hajók milyen lobogó alatt hajóznak. 

A szervezet cseréjéről, a hajóosztályban bekövetkezett változásokról, felfüggesztésről vagy 

a hajók osztályozásának visszavonásáról szóló tájékoztatást, beleértve az esedékes 

szemlékről, az esedékes ajánlásokról, az osztályba sorolás feltételeiről, üzemeltetési 

feltételekről vagy az osztályba sorolt hajóikra vonatkozó üzemeltetési korlátozásokról való 

tájékoztatást - függetlenül a hajók által viselt lobogótól – elektronikus formában 

továbbítani kell az …/…*/EK irányelv1 végrehajtásához használt közös ellenőrzési 

adatbázisba az elismert szervezet rendszereiben való rögzítéssel egyidejűleg, és legkésőbb 

72 órával az információ közlését indokoló esetet követően. Ezt az információt, a nem 

időszerű ajánlások és osztályba sorolási feltételek kivételével közzé kell tenni ezeknek az 

elismert szervezeteknek az internetes honlapján.

(5) Az elismert szervezet addig nem adhat ki jogszabályban előírt bizonyítványt egy olyan 

hajó számára, függetlenül annak lobogójától, amelyet biztonsági okok miatt osztályától 

megfosztottak, vagy amelyiket éppen most sorolnak át, anélkül hogy lehetőséget adnának a 

lobogó szerinti állam illetékes hatóságának arra, hogy elfogadható időn belül véleményt 

nyilvánítson arról, hogy szükséges-e a teljes felülvizsgálat.

                                               

** HL: Kérjük, illessze be az irányelv számát a (25) preambulumbekezdésből!
* HL: Kérjük, illessze be az irányelv számát a (25) preambulumbekezdésből!
1 HL L […]., […], […]. o.
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(6) Ha egy hajót az egyik elismert szervezettől egy másikhoz helyeznek át, az átadó 

szervezetnek indokolatlan késedelem nélkül át kell adnia az átvevő szervezet részére a 

hajóra vonatkozó összes okmányt, és különösen tájékoztatnia kell azt:

a) minden esedékes szemléről;

b) minden esedékes ajánlásról és osztályba sorolási feltételekről;

c) a hajóra vonatkozó üzemeltetési feltételekről; és 

d) az adott hajóra vonatkozó üzemeltetési korlátozásokról.

A hajóról az átvevő szervezet csak akkor állíthat ki új bizonyítványt, amennyiben minden 

esedékes vizsgálatot megfelelően elvégeztek, és minden, a hajó vonatkozásában korábban 

kiadott esedékes ajánlásnak vagy osztályba sorolási feltételnek a teljesítése az átadó

szervezet által szolgáltatott adatoknak megfelelően történt.

A bizonyítványok kiadása előtt az átvevő szervezet tájékoztatja az átadó szervezetet a 

bizonyítványok kiadásának dátumáról, és megerősíti az időpontot, a helyszínt, és azt a 

tevékenységet, amelyet az egyes esedékes vizsgálatok, esedékes ajánlások, és a hiányzó 

osztályba sorolási feltételek teljesítése érdekében elvégeztek.
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Az elismert szervezetek megfelelő közös követelményeket alkotnak és hajtanak végre a 

más osztályba sorolás azon eseteire, ahol különleges óvintézkedések szükségesek. Ezekben 

az esetekben sor kell hogy kerüljön a legalább tizenöt éves vagy annál régebbi hajók más 

osztályba sorolására és egy nem elismert szervezetből egy elismert szervezetbe való 

áthelyezésre.

Az elismert szervezetek együttműködnek egymással az e bekezdés rendelkezéseinek 

megfelelő teljesítése érdekében.

11. cikk

(1) Az elismert szervezetek legkésőbb …*-ig létrehoznak és a vonatkozó nemzetközi minőségi 

előírásoknak megfelelően működtetnek egy független minőségvizsgáló és tanúsító 

rendszer, melynek munkájában a hajóiparban tevékenykedő érintett szakmai szövetségek 

tanácsadói minőségben vehetnek részt.

(2) A minőségvizsgáló és tanúsító rendszer az alábbi feladatokat végzi :

a) az ISO 9001 szabványnak megfelelően az elismert szervezetek minőségirányítási 

rendszerének rendszeres időközönként történő értékelése;

b) az elismert szervezetek minőségbiztosítási rendszerének hitelesítése, ideértve azokat 

a szervezeteket is, amelyek elismerését a 3. cikk szerint kérték;

                                               

* HL: E rendelet hatálybalépését követő 24 hónap.
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c) a nemzetközileg elismert minőségirányítási szabványok értelmezésének közzététele, 

különösen annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az elismert szervezetek jellege 

és kötelezettségei sajátos jellemzőit; és

d) egyéni és kollektív ajánlások kidolgozása az elismert szervezetek eljárásai és belső 

ellenőrzési mechanizmusai javítása céljából.

(3) A minőségvizsgáló és tanúsító rendszernek rendelkeznie kell az ahhoz szükséges 

irányítással és hatáskörökkel, hogy az elismert szervezetektől függetlenül működhessen, és 

rendelkeznie kell a szükséges eszközökkel feladatai hatékony és a legmagasabb szakmai 

színvonalon történő elvégzéséhez. A minőségvizsgáló és tanúsító rendszernek 

meghatározza munkamódszereit és eljárási szabályzatát.

(4) A minőségvizsgáló és tanúsító rendszernek éves munkatervet kell készítenie.

(5) A minőségvizsgáló és tanúsító rendszer más, külső minőségvizsgáló szervek segítségét 

kérheti.

(6) A minőségvizsgáló és tanúsító rendszernek az érdekeltek, köztük a lobogó szerinti államok 

és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a munkatervéhez, valamint a 

megállapításaihoz és ajánlásaihoz kapcsolódó valamennyi információt, különös tekintettel 

azokra a helyzetekre, ahol a biztonságot veszély fenyegethette.

(7) A minőségvizsgáló és tanúsító rendszert a Bizottság rendszeres időközönként értékeli.
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(8) A Bizottság jelentést tesz a tagállamoknak értékelése eredményeiről és nyomon 

követéséről. 

12. cikk

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK rendelettel1 létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával 

és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három 

hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) 

bekezdése és 7. cikke alkalmazandó, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

13. cikk

(1) A rendelet hatályának kiterjesztése nélkül módosítható annak érdekében, hogy az I. 

mellékletben előírt, különösen a vonatkozó IMO-határozatokkal kapcsolatos 

minimumkövetelmények időszerű frissítései megtörténjenek.

                                               

1 HL L 324., 2002.11.29., 1.o. A legutóbb a 93/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 22., 
2007.1.31., 12. o.) módosított rendelet.
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Ezen intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására 

irányulnak, a 12. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A 2. cikk b) pontjában említett nemzetközi egyezmények módosításai a 2099/2002/EK 

rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól.

14. cikk

(1) A Bizottság elfogadja és közzéteszi :

a) a szabályok és eljárások hatékonyságának és az elismert szervezetek osztályozott 

hajói biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményének méréséhez 

kapcsolódó követelményeket, különös tekintettel a kikötő szerinti államok 

ellenőrzéséről szóló párizsi egyetértési memorandum vagy hasonló szabályozások 

adataira; valamint

b) azokat a követelményeket, amelyek alapján a teljesítményt a biztonságra vagy a 

környezetre nézve elfogadhatatlan mértékben veszélyesnek lehet tekinteni, amelyek 

tekintetbe vehetik a kis vagy nagymértékben szakosodott szervezeteket érintő 

különleges körülményeket.

Ezen intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel 

történő módosítására irányulnak, a 12. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
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(2) A 6. és adott esetben a 7. cikk végrehajtásával kapcsolatos azon intézkedéseket, amelyek e 

rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására 

irányulnak, a 12. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A mellékletben foglalt követelmények haladéktalan alkalmazásának sérelme nélkül, a 

Bizottság a 12. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak 

megfelelően szabályokat fogadhat el azok értelmezésére vonatkozóan, és mérlegelheti 

célok megállapítását az I. melléklet A. rész 3. pontjában szereplő általános 

minimumkövetelmények vonatkozásában. 

15. cikk

(1) Azok a szervezetek, amelyeket az e rendelet hatálybalépésekor a 94/57/EK irányelv 

értelmében elismertek, a (2) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel megtartják 

elismerésüket.

(2) Az 5. és a 7. cikk sérelme nélkül a Bizottság az e rendelet 4. cikkének (3) bekezdése 

fényében újból megvizsgál valamennyi, a 94/57/EK irányelv értelmében adott korlátozott 

elismerést …*-ig azzal a céllal, hogy a 12. cikk (3) bekezdésében hivatkozott szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban eldöntse, szükség van-e a korlátozások eltávolítására 

vagy másokkal való helyettesítésére. A korlátozások a Bizottság határozatának 

meghozataláig alkalmazásban maradnak.

                                               

* HL: E rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónap.
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16. cikk

A 8. cikk (1) bekezdése értelmében folytatott értékelés során a Bizottság ellenőrzi, hogy az 

elismerés jogosultja a szervezeten belüli azon érintett jogalany-e, amelyre e rendelet rendelkezései 

alkalmazandók. Amennyiben nem ez a helyzet, a Bizottság határozatot hoz az elismerés 

módosítására.

Ha a Bizottság módosítja az elismerést, a tagállamok a módosításra való tekintettel kiigazítják az 

elismert szervezettel fennálló megállapodásaikat.

17. cikk

A Bizottság kétévente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot e rendelet alkalmazásáról. 

18. cikk

A közösségi és a nemzeti jogban a 94/57/EK irányelvre való hivatkozásokat adott esetben az e 

rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni és azokat a II. mellékletben szereplő megfelelési 

táblázattal összhangban kell olvasni. 
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19. cikk

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

hatályba.

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

Kelt, 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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I. MELLÉKLET

A SZERVEZETEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

(A 3. CIKKBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

A. ÁLTALÁNOS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

1. Az elismert szervezetnek jogi személyiséggel kell rendelkeznie a letelepedés 

államában. Könyvelését független könyvvizsgálók hitelesítik.

2. Az elismert szervezet dokumentumokkal igazolja a kereskedelmi hajók tervezésére 

és építésére vonatkozó széles körű értékelési tapasztalatát.

3. Az elismert szervezetnek az osztályába tartozó hajók számához, felépítéséhez és a 

hajók megépítésében és átalakításában való részvételéhez elegendő, megfelelő 

képzettségű igazgatási, műszaki, támogató és kutató személyzettel kell mindenkor 

rendelkeznie. Az elismert szervezet, amikor és ahogyan szükséges, képes az általános 

6. és 7. pont szerinti minimumkövetelménnyel és a B. rész szerinti különleges 

minimumkövetelménnyel összhangban elvégzendő feladatokhoz elegendő eszközt és 

személyzetet bármilyen munkahelyre kijelölni.

4. Az elismert szervezet a kereskedelmi hajók tervezésének, építésének és rendszeres 

szemléinek saját átfogó szabályait és eljárásait dolgozta ki és alkalmazza, amelyek 

kielégítik a nemzetközileg elismert szabványok minőségi követelményeit, vagy erre 

bizonyítottan képes. Ezeket nyilvánosságra hozza, folyamatosan bővíti, valamint 

kutatási és fejlesztési programokon keresztül folyamatosan javítja.
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5. Az elismert szervezet a hajók jegyzékét évente megjelenteti, vagy a közönség 

számára hozzáférhető elektronikus adatbázisban nyilvántartja.

6. Az elismert szervezet működése felett nem gyakorolnak ellenőrzést 

hajótulajdonosok, hajóépítők, illetve a hajók gyártásában, felszerelésében, 

javításában vagy üzemeltetésében kereskedelmi érdekeltséggel rendelkező más 

személyek. Az elismert szervezet bevételei nem függnek kizárólag egyetlen 

kereskedelmi társaságtól. Az elismert szervezet nem végez osztályozó vagy 

jogszabályban előírt tevékenységet, amennyiben azonos a hajó tulajdonosával vagy 

üzemeltetőjével, vagy ha azokkal üzleti, személyes, vagy családi kapcsolatban áll. 

Az ilyen összeférhetetlenség az elismert szervezet által alkalmazott felügyelőkre is 

érvényes.

7. Az elismert szervezet működése megfelel a szakhatóságok nevében eljáró elismert 

szervezetek szemlézési és hitelesítési feladatainak részletezéséről szóló IMO A.789

(19) határozat mellékletében meghatározott rendelkezéseknek, amennyiben azok az e 

rendelet hatályába tartozó kérdésekre vonatkoznak.

B. KÜLÖNÖS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

1. Az elismert szervezet világszerte rendelkezésre áll saját főállású felügyelőkkel, vagy 

kivételes és megfelelően indokolt esetekben más elismert szervezetek saját főállású 

felügyelőivel.

2. Az elismert szervezet etikai kódex alapján működik.



5726/2/08 REV 2 3
I. MELLÉKLET DG C III HU

3. Az elismert szervezet irányítását és ügyvitelét olyan módon kell végezni, hogy az 

biztosítsa a szakhatóságok által megkövetelt információk bizalmas kezelését.

4. Az elismert szervezet szükséges információkat bocsát a szakhatóság, a Bizottság és 

az érdekelt felek rendelkezésére.

5. Az elismert szervezet, annak hajóvizsgálati és műszaki személyzete a hajógyárak, a 

berendezések beszállítói és a hajótulajdonosok szellemi tulajdonjogainak – beleértve 

a szabadalmakat, használati engedélyeket, know-how-t vagy egyéb olyan ismereteket 

is, amelyek használata közösségi vagy nemzeti szinten jogi oltalom alatt áll –

bármilyen sérelme nélkül teljesítik feladataikat; az elismert szervezet, illetve az általa 

alkalmazott hajóvizsgálati és műszaki személyzete semmilyen körülmények között –

a tagállamok és a Bizottság értékelési jogkörének sérelme nélkül, és különösen a 9. 

cikk szerint – nem továbbíthatnak vagy adhatnak át olyan, üzleti szempontból értékes 

információt, amelyhez a hajók építésére vagy javítására vonatkozó vizsgálati, 

ellenőrzési vagy felügyeleti feladatok ellátása során jutottak.

6. Az elismert szervezet igazgatásának rendelkeznie kell meghatározott és írásban 

rögzített minőségbiztosítási eljárásokkal, célokkal és elkötelezettséggel, és 

gondoskodik arról, hogy ezeket az eljárásokat az elismert szervezet egészében 

ismerjék, alkalmazzák és érvényesítsék. Az elismert szervezet politikája kapcsolódik 

a biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési teljesítményi célokhoz és 

mutatókhoz.
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7. Az elismert szervezetnek biztosítania kell, hogy:

a) szabályainak és eljárásainak kidolgozása és fejlesztése szisztematikus módon 

történjék;

b) betartják szabályait és eljárásait, és kialakítanak egy belső rendszert a 

szolgáltatás minőségének mérésére e szabályok és eljárások vonatkozásában;

c) betartják az olyan jogszabályban előírt feladatok ellátásával szemben 

támasztott követelményeket, amelyek ellátására az elismert szervezet 

felhatalmazást kapott, és kialakítanak egy belső rendszert a szolgáltatás 

minőségének mérésére a nemzetközi egyezményeknek való megfelelés 

vonatkozásában;

d) az elismert szervezet által nyújtott szolgáltatások minőségét befolyásoló 

munkakört ellátó személyzet munkaköri leírásának, hatáskörének és 

együttműködésnek jól meghatározottaknak és írásba foglaltnak kell lenniük;

e) minden munkát ellenőrzött feltételek mellett kell végezni;

f) az elismert szervezet rendelkezik az általa felügyelői, műszaki vagy ügyviteli 

munkakörben foglalkoztatott személyzet tevékenységei és munkája folyamatos 

ellenőrzésére alkalmas felügyeleti rendszerrel;

g) a felügyelő széleskörű ismeretekkel rendelkezik annak a hajónak a típusával 

kapcsolatban, amelyen a feladatát végzi, ha ez az elvégzendő szemle 

szempontjából fontos, továbbá ismeri a vonatkozó előírásokat;
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h) a szervezet rendelkezik az általa foglalkoztatott felügyelők képesítéséhez és 

szakismereteik folyamatos bővítéséhez szükséges rendszerrel;

i) a szervezetnek a nyújtott szolgáltatások által lefedett területeken megkövetelt 

követelmények betartását, valamint az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer 

hatékony működését bizonyító nyilvántartásokat kell vezetnie;

j) a szervezetnek rendelkeznie kell az összes helyszínen végzett, a 

minőségbiztosítási tevékenység ellenőrzéséhez egy átfogó, tervszerű, 

megfelelően dokumentált belső ellenőrzési rendszerrel;

k) a szemlézés és hitelesítés harmonizált rendszere által előírt, jogszabályban 

meghatározott szemlék és vizsgálatok, amelyek elvégzésére az elismert

szervezet felhatalmazással bír, a szemlézés és hitelesítés harmonizált 

rendszerének keretében végzett, a szemlékre vonatkozó iránymutatásokról 

szóló A.948(23) IMO-határozat mellékletében és függelékében meghatározott 

rendelkezések alapján történik;

l) egyértelmű és közvetlen felelősségi és ellenőrzési kapcsolat áll fenn az elismert

szervezet központi és regionális irodái, valamint az elismert szervezet és 

felügyelői között.

8. Az elismert szervezet a nemzetközileg elismert szabványok megfelelő részein 

alapuló és az EN ISO/IEC 17020:2004 (ellenőrző testületek), valamint a 11. cikk (1) 

bekezdésében említett minőségvizsgáló és tanúsító rendszer által meghatározott és 

hitelesített EN ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő, hatékony belső 

minőségbiztosítási rendszert dolgozott ki, hajtott végre és alkalmaz.



5726/2/08 REV 2 6
I. MELLÉKLET DG C III HU

9. Az elismert szervezet szabályait és eljárásait úgy alkalmazzák, hogy a szervezet 

továbbra is képes saját közvetlen ismeretei és értelmezése alapján megbízható és 

objektív nyilatkozatot kiállítani a vonatkozó hajók biztonságáról osztályozási 

bizonyítványok formájában, amelyek alapján a jogszabályban előírt bizonyítványok 

kiállíthatók.

10. Az elismert szervezet — szakmailag képzett személyzet bevonásával és a 

biztonságos hajózás nemzetközi szabályzata (ISM) végrehajtására vonatkozó 

iránymutatásokról szóló A.913 (22) IMO-határozat mellékletében meghatározott 

rendelkezések értelmében — rendelkezik azon parti és hajófedélzeteken működtetett 

biztonsági rendszerek alkalmazásával és karbantartásával kapcsolatos értékeléshez 

szükséges eszközökkel, amelyekre vonatkozóan a bizonyítványt kívánják kiállítani.

11. Az elismert szervezet engedélyezi, hogy szabályainak és eljárásainak kidolgozásában 

az illetékes szakhatóságok, vagy egyéb érintett felek részt vehessenek.
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II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 94/57/EK irányelv A …*/… E rendelet

1. cikk 1. cikk 1. cikk

2. cikk, a) pont 2. cikk, a) pont 2. cikk, a) pont 

2. cikk, b) pont 2. cikk, b) pont _

2. cikk, c) pont 2. cikk, c) pont _

2. cikk, d) pont 2. cikk, d) pont 2. cikk, b) pont 

2. cikk, e) pont 2. cikk, e) pont 2. cikk, c) pont 

_ 2. cikk, f) pont 2. cikk, d) pont 

2. cikk, f) pont 2. cikk, g) pont 2. cikk, e) pont 

2. cikk, g) pont 2. cikk, h) pont 2. cikk, f) pont 

2. cikk, h) pont 2. cikk, i) pont 2. cikk, g) pont 

2. cikk, i) pont 2. cikk, k) pont 2. cikk, i) pont 

_ 2. cikk, j) pont 2. cikk, h) pont 

2. cikk, j) pont 2. cikk, l) pont _

2. cikk, k) pont _ 2. cikk, j) pont 

                                               

* HL: Kérjük, illessze be a (25) preambulumbekezdésben található irányelv számát!
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3. cikk 3. cikk

4. cikk, (1) bekezdés, első 

mondat

_ 3. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, második 

mondat

_ 3. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, harmadik 

mondat

_ _

4. cikk, (1) bekezdés, negyedik 

mondat

_ 4. cikk, (1) bekezdés

_ _ 3. cikk, (3) bekezdés

_ _ 4. cikk, (2), (3), (4) bekezdések

_ _ 5. cikk

_ _ 6. cikk

_ _ 7. cikk

5. cikk, (1) bekezdés 4. cikk, (1) bekezdés _

5. cikk, (3) bekezdés 4. cikk, (2) bekezdés _

6. cikk, (1), (2), (3), (4) 

bekezdések

5. cikk, (1), (2), (3), (4) 

bekezdések

_

6. cikk, (5) bekezdés _ _

7. cikk 6. cikk 12. cikk
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8. cikk, (1) bekezdés, első 

francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, a) pont, 

első albekezdés

_

8. cikk, (1) bekezdés, második 

francia bekezdés

_ 13. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés, harmadik 

francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, b) pont, 

első albekezdés

_

_ 7. cikk, (1) bekezdés, második 

albekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, 

második albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés 7. cikk, (2) bekezdés _

8. cikk, (2) bekezdés, második 

albekezdés

_ 13. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés _ _

9. cikk, (2) bekezdés _ _

10. cikk, (1) bekezdés, 

bevezető szavak

8. cikk _

10. cikk, (1) bekezdés, a), b), 

c) pontok, (2), (3), (4) 

bekezdések

_ _

11. cikk, (1), (2) bekezdések 9. cikk, (1), (2) bekezdések _

11. cikk, (3), (4) bekezdések _ 8. cikk, (1), (2) bekezdések
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12. cikk 10. cikk _

13. cikk _ _

14. cikk 11. cikk, (1), (2) bekezdések _

_ 11. cikk, (3) bekezdés _

_ 12. cikk _

_ _ 9. cikk

15. cikk, (1) bekezdés _ _

_ _ 10. cikk, (1), (2) bekezdések

15. cikk, (2) bekezdés _ 10. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés _ 10. cikk, (4) bekezdés

15. cikk, (4) bekezdés _ 10. cikk, (5) bekezdés

15. cikk, (5) bekezdés _ 10. cikk, (6) bekezdés, első, 

második, harmadik, ötödik 

albekezdések

_ _ 10. cikk, (6) bekezdés, 

negyedik albekezdés
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16. cikk 13. cikk _

17. cikk 16. cikk _

_ 14. cikk _

_ 15. cikk _

_ _ 11. cikk

_ _  14. cikk

_ _ 15. cikk

_ _ 16. cikk

_ _ 17. cikk

_ _ 18. cikk

_ _ 19. cikk

Melléklet _ I. melléklet

_ I. melléklet _

_ II. melléklet II. melléklet
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I. Bevezetés

A Tanács 2007. november 30-án az együttdöntési eljárás keretében (az EKSz. 251. cikke) 

politikai megállapodásra jutott a szóban forgó bizottsági javaslaton1 alapuló két jogi 

eszközről::a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok 

vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló irányelvtervezetről 

(átdolgozás) és a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és 

szabványairól szóló rendeletről (átdolgozás). Ez a dokumentum a bizottsági javaslatnak az 

átdolgozott rendeletet alkotó részét érinti.2

A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2008. június 6-án elfogadta közös 

álláspontját.

Álláspontjának kialakítása során a Tanács figyelembe vette az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság3 és a Régiók Bizottsága véleményét4 is. A szöveg – a Tanács álláspontja szerint az 

irányelvet vagy a rendeletet alkotó részben – tartalmazza vagy tükrözi az Európai Parlament 

által 2007. április 25-én első olvasatban elfogadott módosítások5 nagy részét.

A javaslat célja, hogy a hajókat vizsgáló és a bizonyítványokat kiállító szervezetek –
az ún. elismert szervezetek – közös szabályainak és szabványainak megállapításáról 
szóló 94/57/EK irányelv egymást követő módosításait átdolgozza. Továbbá a meglévő 
irányelv egyes rendelkezéseinek módosítására az egyszerűsítés vagy harmonizáció 
érdekében, vagy a hatályos szabályok megerősítése céljából kerül sor, például az 
elismert szervezetek ellenőrzésének megerősítése és az elismert szervezetekkel 
szemben támasztott minimumkövetelmények be nem tartása esetén kiszabandó 
szankciók rendszerének megreformálása révén.

                                               
1 A Bizottság 2006. január 30-án benyújtotta a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, 

valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és 
szabványairól szóló átdolgozott irányelvjavaslatát (5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

2 Az irányelvtervezettel kapcsolatos tanácsi közös álláspont az 5724/08, a vonatkozó indokolás 
az 5724/08 ADD 1 dokumentumban található.

3 CdR 43/2006, 2006.6.15. (HL C 229., 2006.9.22., 38. o.).
4 CESE 1177/2006, 2006.9.13. (HL C 318., 2006.12.23., 195. o.).
5 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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II. A közös álláspont elemzése

a) A jogi aktus formája

A tanácsi szervek megbeszélései során felmerült fő kérdés a Bizottság által javasolt jogi aktus 

formája volt. A javasolt irányelv több rendelkezése úgy értendő, hogy azok közvetlenül 

kötelezettségeket rónak, vagy olyan hatáskört ruháznak a Bizottságra, hogy ilyen 

kötelezettségeket rójon egyénekre, ez esetben az elismert szervezetekre. A Tanács Jogi 

Szolgálata ezt 2007. október 8-i véleményében (13616/07) megerősítette, és azt javasolta, 

hogy a jogi aktust rendelet formájában fogadják el, vagy dolgozzák át a kérdéses 

rendelkezéseket, vagy bontsák szét a jogi aktust egy irányelvre és egy rendeletre.

A Tanács politikai megállapodásában úgy döntött, hogy a szöveget két külön jogi eszközre, 

egy irányelvre és egy rendeletre bontja. Az irányelv a tagállamoknak címzett, az elismert 

szervezetekkel fennálló kapcsolatukra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, míg a rendelet 

a közösségi szintű elismeréssel, vagyis az elismerésnek a Bizottság által történő megadásával 

vagy visszavonásával, a közösségi elismerésre pályázó szervezetek által teljesítendő 

kötelezettségekkel és követelményekkel, valamint az ezen kötelezettségeket és 

követelményeket nem teljesítő elismert szervezetekkel szembeni szankciókkal kapcsolatos 

rendelkezéseket foglalja magában.

b) A rendelettel kapcsolatos fő kérdések

Döntés született arról, hogy a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közösségi 

elismerésével kapcsolatos valamennyi rendelkezést egy új rendeletbe foglalnak bele, 

ezenfelül a Tanács helyénvalónak találta, hogy az átláthatóság érdekében az alábbi 

megfontolások alapján módosítsák ezeket a rendelkezéseket:
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1) Az elismerés hatálya és minimumkövetelményei

A Tanács – az Európai Parlamenthez hasonlóan – fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az 

elismerésre pályázó szervezet szolgáltatásainak – annak szervezeti felépítésétől függetlenül –

az egész világra ki kell terjedniük. Korlátozott elismerés esetén a korlátozás oka és a 

módosítás feltételei vonatkozásában a közös álláspont átláthatóságot biztosít. Az elismerés 

minimumkövetelményei csökkentésének megakadályozása érdekében a közös álláspont 

lehetőséget biztosít arra, hogy bizottsági eljárással szabályokat fogadjanak el e 

követelmények értelmezése és céljai vonatkozásában, különös tekintettel az elismert 

szervezetek által foglalkoztatott alkalmazottak számára.

2) Az elismert szervezetekkel szembeni pénzbírságok kiszabása

A Tanács szerint a tagállamokat tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell tájékoztatni 

minden olyan várható bizottsági határozatról, amely pénzbírságot szab ki a rendeletből adódó 

kötelezettségeiket nem teljesítő elismert szervezetekre.

3) Az elismert szervezetek szabályainak és eljárásainak harmonizálása és az általuk 

kiállított bizonyítványok kölcsönös elismerése

A Tanács egyetért a Bizottság azon javaslatával, amely arra bátorítja az elismert 

szervezeteket, hogy hangolják össze szabályaikat és eljárásaikat, és vizsgálják meg az 

anyagokra, berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó bizonyítványok kölcsönös 

elismerésének feltételeit. A közös álláspont azonban számos védzáradékot tartalmaz. Ezek 

olyan esetekre vonatkoznak, amikor az elismert szervezetek nem tudnak megegyezni a 

bizonyítványok kölcsönös elismeréséről, vagy amikor megerősítést nyer, hogy egy bizonyos 

anyag, berendezés vagy alkatrész nem felel meg a bizonyítványában foglaltaknak.

Az Európai Parlament javaslata alapján a Bizottság felkérést kap, hogy készítsen jelentést az 

elismert szervezetek szabályai és eljárásai harmonizálásának folyamata és az általuk kiállított 

bizonyítványok kölcsönös elismerése terén elért eredményekről.
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4) Az elismert szervezetek minőségirányítási rendszereinek vizsgálata és tanúsítása

A Tanács teljes mértékben egyetért a bizottsági javaslat főbb elemeivel, amelynek értelmében 

az elismert szervezetek létrehozzák a minőségirányítási rendszereik vizsgálatáért és 

tanúsításáért felelős szervet. Az Európai Parlament módosításának lényegével összhangban a 

Tanács közös álláspontjában hangsúlyozza, hogy ezt a vonatkozó nemzetközi minőségi 

előírásoknak megfelelően és a hajóiparban tevékenykedő érintett szakmai szövetségek 

tanácsainak figyelembevételével kell végrehajtani.

A minőségvizsgáló és tanúsító rendszerekre vonatkozó rendelkezések Tanács által javasolt 

további módosításai főként e szerv feladatainak egyszerűsítésére és annak tisztázására 

irányulnak, hogy megfelelő irányítással és hatáskörökkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az 

elismert szervezetektől függetlenül működhessen.

5) Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetése

A módosított komitológia-határozattal6 összhangban a Tanács bevezeti közös álláspontjába az 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást annak érdekében, hogy a rendeletet 

módosítani lehessen a nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek, kódexek és határozatok 

módosításainak megfelelően, naprakésszé tegyék a minimumkövetelményeket, valamint, 

hogy az elismert szervezetek biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési szabályainak és 

eljárásainak hatékonyságát, valamint e szervezetek e téren mutatkozó teljesítményét mérő 

követelményeket fogadjanak el.

                                               
6 A 2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) 

módosított, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat.



5726/2/08 REV 2 ADD 1 6
DG C III HU

III. Módosítások

A közös álláspont szó szerint, részben vagy elvben átveszi az Európai Parlament első 

olvasatban elfogadott módosításainak nagy részét: 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 71 és 74. A 

kapcsolódó rendelkezések gyakran megfelelnek a módosításoknak, azonban nem azonosak 

velük, mivel az eredeti javaslat két külön eszközre bontása miatt a szöveget szükségszerűen 

módosítani kellett.

A fennmaradó módosításokat nem lehetett elfogadni, mivel a Tanács véleménye szerint nem 

felelnek meg a közösségi elismerési eljárásoknak (14. módosítás), nem kellően világosak 

vagy szükségtelennek tűnnek (19., 23., 57. és 67. módosítás), vagy nem felelnek meg az 

elismert szervezetek minőségirányítási rendszereinek vizsgálatáért és tanúsításáért felelős 

szerv létrehozásáról alkotott tanácsi elképzelésnek (63., 65. és 74. módosítás).

IV. Összegzés

A Tanács úgy véli, hogy közös álláspontja – e rendelet és a tagállamoknak a hajófelügyeleti 

és hajóvizsgáló szervezetekkel fennálló kapcsolataikban betartandó intézkedéseket tartalmazó 

irányelv elfogadása révén – a megfelelő mód a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek 

közösségi szintű elismerésére vonatkozó rendelkezések meghatározására.

A közös álláspont tükrözi az Európai Parlament módosításainak nagy részét. A Tanács 

várakozással tekint az Európai Parlamenttel folytatandó konstruktív megbeszélések elé a 

mielőbbi megállapodás céljából.

____________________
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2005/0237 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 
 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 
 

a Tanácsnak 

a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok 
vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelv, illetve a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös 
szabályairól és szabványairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 

tekintettel kialakított közös álláspontjáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat továbbítása az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: 
(COM(2005) 587 végleges – 2005/0237COD dokumentum): 

2006. január 30. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: 2006. szeptember 13. 

A Régiók Bizottsága véleménye: 2006. június 15. 

Az Európai Parlament véleménye (első olvasat): 2007. április 25. 

A közös álláspont elfogadása: 2008. június 6. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A javaslat célkitűzése a hajók biztonságának nemzetközi egyezmények szerinti vizsgálatával 
és tanúsításával a tagállamok által megbízott szervezetek (hajóosztályozó társaságok) 
közösségi elismerésére vonatkozó, a 94/57/EK irányelvvel (HL L 319., 1994.12.12., 20. o.) 
bevezetett jelenlegi rendszer megreformálása. Az irányelv immár negyedik módosítása az 
átdolgozási módszer segítségével történt.  

Az átdolgozási javaslat különösen a következőkre irányul: 

(1) az elismert szervezetek ellenőrzésének megerősítése egy olyan közös, ugyanakkor 
független szervezet létrehozásával, amely tanúsítja a szóban forgó szervezetek 
minőségbiztosítási rendszereit; 

(2) a rendes, illetve korlátozott elismerés jelenlegi kettős rendszerének egyesítése: az 
elismerést ezentúl kizárólag a nyújtott szolgáltatás minősége és az érintett szervezetek 
kellő teljesítményének függvényében ítélik oda, vagyis tekintet nélkül a szervezetek 
méretére;  

(3) a közösségi elismerés követelményeinek egyszerűsítése és strukturáltabbá tétele, 
valamint szigorítása; 
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(4) a szankciórendszer megreformálása, amely az elismerés felfüggesztésén vagy 
visszavonásán kívül nem ír elő más szankciót; a javaslat pénzügyi szankciókat tervez 
bevezetni, amelyek arányosabbak és hatékonyabbak; a javaslat ugyanakkor a 
legsúlyosabb esetekre vonatkozóan megtartja a visszavonás lehetőségét; 

(5) az osztályozási bizonyítványok elismert szervezetek egymás közötti elismerésének 
bevezetése (az e szervezetek saját műszaki előírásainak való megfelelőségre 
vonatkozó bizonyítványok), különösen a tengerészeti felszerelésekkel kapcsolatos 
bizonyítványokra, amelyeket az egyenértékű műszaki előírások alapján állítanak ki; 

(6) az irányelv hatályának pontosítása, illetve egyes rendelkezései alkalmazásának 
megkönnyítése. 

3. MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTHOZ 

3.1. A javaslatnak egy irányelvtervezetre és egy rendelettervezetre való felosztásáról 

A joghézagok kiküszöbölése érdekében a Tanács egy irányelvtervezetre és egy 
rendelettervezetre osztotta fel a javaslatot különösen azért, mert az kötelezettségeket ró az 
elismert szervezetekre és pénzügyi szankciórendszert vezet be.  

A Bizottság megállapítja, hogy az irányelvtervezet a tagállamok és az általuk az ellenőrzési és 
tanúsítási feladatokkal a nemzetközi egyezmények értelmében megbízott elismert szervezetek 
közötti kapcsolatokat szabályozza. A rendelettervezet ezzel szemben az elismerési rendszer 
egészét vizsgálja (beleértve az elismerés odaítélését, az elismerés kritériumait, az elismert 
szervezetek tájékoztatási és együttműködési kötelezettségeit, időszakos értékelésüket, a 
hiányosságok kiküszöbölését, valamint a visszavonást).  

A Bizottság elfogadja a felosztás tényét, amennyiben: a) az a nélkülözhetetlen 
szövegmódosításoktól eltekintve formális marad, és teljes mértékben megtartja a javaslat 
lényegét, illetve b) az érintett szervezetek körében hozzájárul a nagyobb jogbiztonság 
megteremtéséhez. 

3.2. Az irányelvtervezetről 

A Bizottság úgy véli, hogy a preambulumbekezdések Tanács általi módosítása összhangban 
van a szöveg rendelkező részét érintő módosításokkal. 

Ami a rendelkező rész módosításait illeti:  

• A 6. és a 7. cikk módosításai összhangban vannak az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak a 2006/512/EK tanácsi határozat1 értelmében történő bevezetésével. 

• A Tanács törölte a 8. cikk (1) bekezdésében foglalt védzáradékot, amelyre vonatkozóan a 
Bizottság nem terjesztett elő javaslatot. A Bizottság mindazonáltal úgy véli, hogy ezt 
technikai módosításként kell tekinteni, amely az irányelv első változataiban szereplő, 
alkalmazhatatlanná vált rendszer kiiktatásával függ össze: a szóban forgó rendszer valóban 
összeegyeztethetetlen az egymást követő módosítások révén a Bizottságra ruházott 

                                                 
1 HL L 200., 2006.7.22., 11. o. 
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értékelési és szankcionálási hatáskörrel. Következésképpen a Bizottság úgy véli, hogy 
támogathatja e módosítást, amely nem csorbítja kezdeményezési jogát. 

• A Bizottság megerősítette álláspontját, amely szerint a polgárok, a jobb szabályozás és az 
átláthatóság érdekében minden tagállamnak össze kell állítania az általa hozott átültető 
intézkedések és az irányelv rendelkezései közötti megfeleltetést mutató táblázatot. Habár a 
Tanács törölte ezt a 14. cikkben foglalt kötelezettséget, a Bizottság az intézményközi 
eljárás lezárása érdekében nem gördített akadályt a tanácsi megállapodás elé. A Bizottság 
azonban arra számít, hogy az intézmények együtt átgondolják ezt a horizontális kérdést. 

Az így módosított szöveg átveszi az Európai Parlament 3., 5., 7., 9., 13., 29., 34., 35–37. és 
51. módosítását, amelyeket a Bizottság elfogadott. A szövegezést érintő, a Bizottság által 
elvben elfogadott 1., 4. és 8. módosítást nem vették figyelembe. Mindazonáltal a két első 
módosítást tükrözi a rendelettervezet mellékletének B6 (l) kritériuma, amelyet a Bizottság 
megfelelőnek tart. 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Tanács által a rendelkező részben eszközölt egyéb 
módosítások csupán kisebb kiigazítások, illetve stilisztikai vagy technikai jellegűek, 
következésképpen elfogadhatók.  

3.3. A rendelettervezetről 

A Bizottság úgy véli, hogy a preambulumbekezdések Tanács általi módosítása összhangban 
van a szöveg rendelkező részét érintő módosításokkal, kivéve az (1a) és a (28a) 
preambulumbekezdést, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság a következő észrevételeket teszi: 

• A Bizottság nem ért egyet az új (1a) preambulumbekezdéssel, amely szerint a rendeletet a 
nemzetközi joggal összhangban kell értelmezni. A Bizottság azon az állásponton van, 
hogy: a) a tervezet maradéktalanul megfelel a nemzetközi jognak, és b) a közösségi jog 
értelmezése az Európai Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik, amelyet a jogalkotó nem 
korlátozhat.  

• A Bizottság elfogadhatónak tartja az új (28a) preambulumbekezdést, mert tükrözi annak 
szükségességét, hogy az elismert szervezeteket kötelezni kell a műszaki előírások átfogó 
rendszerének létrehozására és ezen előírások harmonizálására. Azonban az elismert 
szervezetek és az elismerésért folyamodó szervezetek értékelésekor a Bizottság továbbra is 
teljes mértékű megfelelést fog megkövetelni mindkét kötelezettség tekintetében.  

Ami a rendelkező rész módosításait illeti: 

• A 4. cikk új (1a) bekezdése egyértelműen kimondja azt, ami implicit formában már 
korábban is szerepelt a Bizottság javaslatában, nevezetesen azt, hogy az elismerés 
kizárólag az elismerési kritériumoknak megfelelő szervezeteknek ítélhető oda.  

• Ugyanazon cikk (4) bekezdésének módosítása rugalmasabbá teszi az elismerés 
korlátozását, amely mindazonáltal szigorúan minőségi jellegű marad. Ugyanakkor a 
Bizottság kötelessé válik arra, hogy megindokolja a korlátozás okait, valamint 
meghatározza a korlátozás esetleges megszüntetésére vonatkozó feltételeket, ami 
megerősíti az érintett szervezet jogainak és érdekeinek védelmét. 
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• Az 5. cikkben a korrekciós intézkedések foganatosítására vonatkozó határidők bevezetése 
hiányosságok feltárása esetén fokozza az elismert szervezetre nehezedő nyomást. 

• A 6. cikk Tanács általi módosítása azt jelenti, hogy a Bizottságnak tanácsadó bizottsági 
eljárást kell indítania mielőtt szankciókat szabhatna ki a követelményeknek meg nem 
felelő elismert szervezetekkel szemben. A Bizottság szerint a komitológia általában nem 
túl releváns az ilyen jellegű határozatok esetében, azt azonban elismeri, hogy e határozatok 
hatással lehetnek a tagállamok és az érintett szervezetek közötti kapcsolatokra, mivel a 
közösségi elismerés legfőbb célja az, hogy a tagállamok átadhassák a nemzetközi 
egyezmények szerinti ellenőrzési és tanúsítási feladatokat. Következésképpen a Bizottság 
elfogadja a Tanács által szorgalmazott megoldást, amely – miközben a tagállamok számára 
lehetővé teszi, hogy kifejezzék álláspontjukat a feltárt jogsértésekkel és a kiszabandó 
szankciókkal kapcsolatban – kizárja a politikai szabálytalanságok lehetőségét az 
eljárásban. A Tanács ezen túlmenően szükségesnek érezte az érintett szervezet által a 
tárgyévet megelőző három pénzügyi évben megvalósult üzleti forgalom alapján kiszabható 
bírságok felső összeghatárának kiszámítását, ami helyénvalónak tűnik. Végezetül az a 
tény, hogy az Európai Bíróság teljes joghatóságot kap a bírságok tekintetében, megerősíti 
az eljárási garanciákat és a védekezéshez való jog védelmét.  

• Ami az elismerés visszavonását illeti, a Tanács azt kiegészítette egy ötödik lehetséges 
esettel azzal a céllal, hogy elkerülhető legyen egy adott elismert szervezettel szemben 
kiszabott szankciók állami vagy magántámogatások révén történő kifizetése. A Bizottság 
teljes mértékben támogatja ezt a javaslatot, mert ez az eshetőség csorbítaná a rendszer 
visszatartó erejét.  

• A 9. cikk Tanács általi átfogalmazása nem változtat a Bizottság eredeti javaslatának 
lényegén, és az elismert szervezetek értékelése céljából a dokumentumokhoz, illetve a 
hajókhoz való hozzáférés továbbra is teljes mértékben biztosított.  

• A 10. cikket jelentős mértékben módosították az osztályozási bizonyítványok kölcsönös 
elismerése tekintetében, ami ezentúl valamennyi, a tengerészeti felszerelésekről szóló 
96/98/EK irányelv2 hatálya alá tartozó felszerelés esetében automatikus lesz. A Tanács 
előírja, hogy a kölcsönös elismerés csak a felszerelésekre, anyagokra és alkatrészekre 
vonatkozik, ezáltal egyértelművé téve azt, ami implicit módon eddig is szerepelt az eredeti 
javaslatban. A Tanács két új mechanizmust vezetett be: egyrészről az elismert szervezetek 
azon kötelezettségét, hogy megindokolják azokat az eseteket, amikor a kölcsönös elismerés 
nem valósult meg, ami csak biztonsági okokból fogadható el; másrészről egy védzáradék – 
a kölcsönös elismerés elvének veszélyeztetése nélkül – lehetővé teszi az elismert 
szervezetek számára a követelményeknek nem megfelelő felszerelések fedélzeti 
telepítésének elutasítását. Végezetül, az Európai Parlament 53. módosításában a kölcsönös 
elismerés végrehajtásáról szóló bizottsági jelentés benyújtására vonatkozó hároméves 
határidőt a Tanács öt évre módosította, ami a Bizottság szerint helyénvaló, figyelembe 
véve az elismert szervezetekre bízott eljárás összetettségét. 

• A Bizottság örömmel fogadja, hogy a közös álláspont megtartja az elismert szervezetekre 
háruló azon kötelezettséget, hogy minőségbiztosítási rendszereik tanúsítása tekintetében 
közös és független rendszert vezessenek be. Így a 11. cikk ebben a vonatkozásban megőrzi 

                                                 
2 HL L 46., 1997.2.17., 25. o. A legutóbb a 2002/84/EK irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) 

módosított irányelv. 
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az eredeti bizottsági javaslat lényegét, és a rendszer végrehajtását teljes egészében az 
elismert szervezetekre bízza, azaz nem hárít feladatokat a tagállamokra és a Bizottságra. E 
kérdésben a Parlament szerette volna elérni a tagállamok részvételét, amit a Bizottság 
elvben elfogadott. Mindazonáltal ezt az elképzelést el kell vetni az elismert szervezetekre 
vonatkozó nemzetközi kódex kidolgozásának összefüggésében, amely egy megerősített, 
független tanúsítási rendszert fog magában foglalni (lásd lent). 

• Ami a komitológiát illeti, a Tanács lehetővé tette a Bizottság számára, hogy elfogadja a 
mellékletben foglalt kritériumok értelmezésének és alkalmazásának módozatait. Ez 
hozzájárulhat a – helyenként igen általános, például az elismert szervezetek számára előírt 
erőforrásokkal összefüggő – kritériumok hatékonyabb végrehajtásához, továbbá nagyobb 
jogbiztonságot nyújthat az érintett felek számára. 

Az így módosított szöveg teljes egészében vagy részben átveszi a 6., 12., 15., 17., 18., 25., 
38–44. 50., 52–56., 59–61., 66. és 68. módosítást, amelyeket a Bizottság elfogadott. A közös 
álláspont továbbá a Bizottság által részben vagy elvben elfogadott 18., 26., 14. és 69. 
módosítást is átveszi olyan feltételekkel, amelyeket a Bizottság elfogadhatónak tart. Az 
elismert szervezetek minőségbiztosítási rendszereinek tanúsításával megbízott szervezet 
elnevezéséről szóló 16., 62., 64., 65. és 71. módosítást a Bizottság csak elvben fogadta el, 
mivel a „bizottság” (angolul „committee”) kifejezés összekeverhető komitológiával. A 
Bizottság véleménye szerint a Tanács által választott elnevezés, azaz a „minőségvizsgáló és 
tanúsító rendszer” teljesen kielégítő kompromisszumot jelent. 

A fentiek kivételével a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Tanács által a rendelkező részben 
eszközölt módosítások csupán kisebb kiigazítások, illetve pusztán stilisztikai vagy technikai 
jellegűek, következésképpen elfogadhatók.  

3.4. A Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) által az elismert szervezetek számára kidolgozandó kódexről 

A Bizottság és a Tanács egyetért abban, hogy a Közösség által jelenleg kidolgozás alatt álló 
rendszer mintaként szolgálhat nemzetközi szinten. Ez összhangban van az Európai Parlament 
azon elképzelésével, amely szerint a nemzetközi és a közösségi rendszereket össze kell 
hangolni. A Bizottság és a tagállamok ezért készek felkérni az IMO-t egy olyan kódex 
kidolgozására, amely a hajóosztályozó társaságok munkáját illetően világszerte magas 
minőségi színvonalat biztosít. Következésképpen a Tanács és a Bizottság erről együttes 
nyilatkozatot fogadott el, amely a mellékletben szerepel. 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A Tanács közös álláspontja teljes mértékben lefedi azokat a kérdéseket, amelyek a Bizottságot 
a 94/57/EK irányelv átdolgozott változatára vonatkozó javaslat benyújtására sarkallták, és 
megtartja az abban javasolt intézkedések lényegét, amelyek – a javaslat irányelvtervezetre és 
rendelettervezetre való felosztását követően – főképpen a rendelettervezetben szerepelnek. 
Ezenkívül a közös álláspont átveszi az Európai Parlament szinte valamennyi olyan 
módosítását, amelyeket a Bizottság teljes egészében vagy részben támogatott. 

Következésképpen a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az egyhangúlag elfogadott közös álláspont 
jó alapot képez az Európai Parlamenttel második olvasatban elérendő megállapodáshoz, és azt 
a fenti észrevételekkel és fenntartásokkal elfogadja. 
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MELLÉKLET  

A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 

„A Tanács és a Bizottság véleménye szerint nemzetközi szinten is törekedni kell az irányelv 
céljainak elérésére, azaz a hajózás biztonságának erősítésére és a tengerszennyezés 
megakadályozására. Ezért a tagállamoknak és a Bizottságnak – a más IMO-tagokkal való 
együttműködésre törekedve – javasolniuk kellene az IMO-nak egy nemzetközi kódex 
kidolgozását az elismert szervezetek számára. 

A kódexnek ezen irányelv alapelveire kellene épülnie, és szükség szerint az alábbiakra kellene 
kiterjednie: 

a) azok a kötelező követelmények, amelyeket az elismert szervezeteknek a jogszabályban 
előírt munkát tekintve teljesíteniük kell. Ez többek között az alábbiakat foglalja magában: 
általános követelmények, mint például függetlenség, pártatlanság, integritás, kompetencia és 
felelősségvállalás; a szervezéssel, irányítással és forrásokkal kapcsolatos követelmények; a 
tanúsítási eljárással kapcsolatos követelmények; a minőségirányítással kapcsolatos 
követelmények ; 

illetve 

b) egy kötelező ellenőrzési rendszer keretei és eljárásai annak ellenőrzése céljából, hogy az 
elismert szervezet megfelel-e az a) pontban említett követelményeknek.” 
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