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RÖVID INDOKOLÁS

Az oktatás és képzés fejlesztése elsődleges fontosságú az Európai Unió és annak döntéshozói 
számára. A készségek biztosítása az európai polgárok számára egy olyan ambíció, amely 
számos gazdasági ágazat fenntarthatóságát erősíti; a tengeri szállítás sem kivétel ez alól.

Az Európai Unióból kifelé irányuló áruexport 90%-a, az EU-n belüli kereskedelemnek pedig 
40%-a tengeri úton történik. A tengeri szállítás tehát kulcsfontosságú az európai kereskedelem 
fejlődése szempontjából, ami hatalmas gazdasági hatással és ebből eredően 
munkahelyteremtéssel jár. Biztosítanunk kell ezért a tengerészek képzését, szakosodását és 
képesítését annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjenek a tengeren az emberi életet és az 
áruk biztonságát, illetve a hajókon végzett műveletek során a tengeri környezetet fenyegető 
esetleges veszélyek. A minimális képzési szintről és az elfogadható munkafeltételekre és 
biztonsági előírásokra vonatkozó minimumkövetelményekről szóló uniós jogszabályoknak 
összhangban kell lenniük a nemzetközi szabványokkal és egyezményekkel is, mivel a tengeri 
ágazat természeténél fogva globalizált jellegű.

A jelenlegi uniós szabályozási keret a tengerészeti oktatás, képzés és képesítés javítása révén 
már jelentős mértékben elősegítette azt, hogy az uniós lobogót viselő hajókon csak 
megfelelően képzett személyzet dolgozhasson. Ugyanakkor az uniós központosított 
mechanizmus létrehozása révén egyenlő versenyfeltételek jöttek létre az Unióban képzésben 
részt vett és harmadik országokból alkalmazott tengerészek között, az STCW-egyezményhez 
való csatlakozáskor a tagállamok által vállalt kötelezettségekkel összhangban. A legutóbbi 
jogalkotási fejlemények tükrében azonban az uniós jogszabályok módosítására, 
egyszerűsítésére és átfogalmazására van szükség.

A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 
2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv 
felülvizsgálatának jelenlegi folyamata megfelel ezen szükségleteknek, ezért a folyamat során 
törekedni kell a már feltárt hiányosságok orvoslására, valamint a jelenlegi uniós szabályozási 
keret egyszerűsítésére és korszerűsítésére ezeken a területeken.

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2008/106/EK irányelv a 
harmadik országok által kiadott 

(5) A 2008/106/EK irányelv a 
harmadik országok által kiadott 
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tengerészképesítési bizonyítványok 
elismerésére szolgáló központosított 
mechanizmust is tartalmaz. A Célravezető 
és hatásos szabályozás program (REFIT) 
értékelése14 rámutatott, hogy a tagállamok 
jelentős költségmegtakarítást értek el a 
központosított mechanizmus bevezetése 
óta. Az értékelés azonban azt is feltárta, 
hogy egyes elismert harmadik országok 
esetében csak nagyon kevés tengerészt 
alkalmaztak a későbbiekben uniós 
hajókon. Ezért a rendelkezésre álló 
emberi és pénzügyi erőforrások 
hatékonyabb kihasználása érdekében a 
harmadik országok elismerésére szolgáló 
eljárásnak az elismerés szükségességének 
vizsgálatán, többek között az adott
harmadik országból származó, az uniós 
hajókon valószínűsíthetően alkalmazásra 
kerülő parancsnokok és tisztek számának 
becslésén kell alapulnia.

tengerészképesítési bizonyítványok 
elismerésére szolgáló központosított 
mechanizmust is tartalmaz. A Célravezető 
és hatásos szabályozás program (REFIT) 
értékelése14 rámutatott, hogy a tagállamok 
jelentős költségmegtakarítást értek el a 
központosított mechanizmus bevezetése 
óta. Az értékelés azonban azt is feltárta, 
hogy egyes elismert harmadik országok 
esetében csak nagyon kevés, ezen
harmadik országok által kiadott képesítő 
vagy jártassági bizonyítványhoz 
kapcsolódó elismerést tanúsító 
érvényesítést adtak ki tagállamok.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19 14 SWD(2018)19

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A harmadik országok elismerésére 
szolgáló központosított rendszer 
hatékonyságának javítása érdekében az 
uniós flotta számára kevés tengerészt 
biztosító harmadik országok újraértékelését 
hosszabb időközönként, tízévenként kell 
elvégezni. Az érintett harmadik országok 
rendszerének hosszabb időközönkénti 
újraértékelését prioritási kritériumokkal 
kell ötvözni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük biztonsági megfontolásokat, 
egyensúlyt teremtve a hatékonyság iránti 
igény és az eredményes védelmi 
mechanizmus között abban az esetben, ha 
az érintett harmadik országokban romlik a 

(7) A harmadik országok elismerésére 
szolgáló központosított rendszer 
hatékonyságának javítása érdekében az 
uniós flotta számára kevés tengerészt 
biztosító harmadik országok újraértékelését 
hosszabb időközönként, tízévenként kell 
elvégezni. A tengerészek alkalmasságát 
két tagállamnak is értékelnie kell, és 
szükség esetén biztosítani kell képzésüket.
Az érintett harmadik országok 
rendszerének hosszabb időközönkénti 
újraértékelését prioritási kritériumokkal 
kell ötvözni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük biztonsági megfontolásokat, 
egyensúlyt teremtve a hatékonyság iránti 
igény és az eredményes védelmi 



AD\1166736HU.docx 5/12 PE627.001v02-00

HU

tengerészeknek nyújtott képzés minősége. mechanizmus között abban az esetben, ha 
az érintett harmadik országokban romlik a 
tengerészeknek nyújtott képzés minősége.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A harmadik országokból 
alkalmazott tengerészekre vonatkozó 
információk uniós szinten elérhetővé 
váltak azáltal, hogy a tagállamok közölték 
a nemzeti nyilvántartásuk szerint kiadott 
bizonyítványokra és érvényesítésekre 
vonatkozó információkat. Ezek az 
információk nemcsak statisztikai és 
politikai döntéshozatali célokra, hanem a 
harmadik országok központosított 
elismerési rendszere hatékonyságának 
javítására is felhasználhatók. A tagállamok 
által közölt információk alapján az elismert 
harmadik országok jegyzékéből törölni
kell azokat az elismert harmadik 
országokat, amelyek legalább öt évig nem 
biztosítottak tengerészeket az uniós flotta 
számára. Ezenfelül a szóban forgó 
információkat az elismert harmadik 
országok újraértékelésének 
rangsorolásához is fel kell használni.

(8) A harmadik országokból 
alkalmazott tengerészekre vonatkozó 
információk uniós szinten elérhetővé 
váltak azáltal, hogy a tagállamok közölték 
a nemzeti nyilvántartásuk szerint kiadott 
bizonyítványokra és érvényesítésekre 
vonatkozó információkat. Ezek az 
információk nemcsak statisztikai és 
politikai döntéshozatali célokra, hanem a 
harmadik országok központosított 
elismerési rendszere hatékonyságának 
javítására is felhasználhatók. A tagállamok 
által közölt információk alapján újra meg
kell vizsgálni azon harmadik országok 
elismerését, amelyek legalább tíz évig nem 
bocsátottak rendelkezésre tengerészeket az 
uniós flotta számára. A felülvizsgálati 
eljárásnak ki kell terjednie annak 
lehetőségére is, hogy a felülvizsgálati 
eljárásnak megfelelően az érintett 
harmadik ország elismerését meg lehessen 
tartani vagy vissza lehessen vonni. 
Ezenfelül a szóban forgó információkat az 
elismert harmadik országok 
újraértékelésének rangsorolásához is fel 
kell használni.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A szociális partnereket, a 
tagállamokat, a képzési intézményeket és 
más érdekelt feleket bevonó széles körű 
vitára van szükség ahhoz, hogy az európai 
tengerészek versenyelőnyének növelése 
érdekében meg lehessen vizsgálni az 
STCW-n túlmutató, harmonizált 
képesítési bizonyítványok önkéntes 
rendszerének lehetőségét. Egy ilyen 
STCW+ európai tengerészeti 
posztgraduális képzéseken alapuló 
„tengerészeti kiválósági bizonyítványok” 
létrejöttét eredményezhetné, amelyek a 
nemzetközi szinten előírtakon túlmutató 
készségekkel ruházhatnák fel az európai 
tengerészeket. A tengerészeti ágazat 
fokozódó digitalizációjának hozzá kell 
járulnia e készségek és képesítések 
javításához és fejlesztéséhez.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az Unión belül a tengeri oktatási 
és képzési intézmények közötti diákcserék 
révén támogatni kell az európai 
tengerészek parancsnoki és tiszti 
oktatását. Az európai lobogó alatt 
közlekedő hajókon szolgálatot teljesítő 
tengerészek készségeinek és 
képesítéseinek fejlesztéséhez szükség van 
a bevált gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztására. A tengerészek képzésénél 
teljes mértékben ki kell használni az 
Erasmus + által kínált lehetőségeket.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2008/106/EK irányelv
5 b cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak lehetőségükhöz 
mérten folyamatosan frissíteni kell a 
tengerészekre vonatkozó igényeik és 
állásajánlataik jegyzékét.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2008/106/EK irányelv
5 b cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság [öt évvel ezen irányelv 
hatályba lépését követően] -ig értékelést 
nyújt be a tagállamok által kibocsátott 
bizonyítványok kölcsönös elismerésének 
az európai tengerészek foglalkoztatására 
gyakorolt hatásáról.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
2008/106/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelni a 11. cikkben előírt 
egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek; valamint

a) megfelelni a 11. cikkben előírt 
fizikai és mentális egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek; valamint
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2008/106/EK irányelv
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a tagállam, amely érvényesítéssel 
kívánja elismerni az (1) bekezdésben 
említett, valamely harmadik ország által 
parancsnokok, tisztek vagy rádiókezelők 
részére kiadott képesítő vagy jártassági 
bizonyítványokat abból a célból, hogy azok 
tulajdonosai a saját lobogóját viselő 
hajókon teljesíthessenek szolgálatot, a 
Bizottsághoz e harmadik ország elismerése 
iránti kérelmet köteles benyújtani annak 
előzetes elemzésével együtt, hogy a 
harmadik ország eleget tesz-e az STCW-
egyezményben foglalt követelményeknek,
összegyűjtve a II. mellékletben említett 
információkat, többek között az adott 
országból valószínűsíthetően alkalmazásra 
kerülő parancsnokok és tisztek számának 
becslését.

Az a tagállam, amely érvényesítéssel 
kívánja elismerni az (1) bekezdésben 
említett, valamely harmadik ország által 
parancsnokok, tisztek vagy rádiókezelők 
részére kiadott képesítő vagy jártassági 
bizonyítványokat abból a célból, hogy azok 
tulajdonosai a saját lobogóját viselő 
hajókon teljesíthessenek szolgálatot, a 
Bizottsághoz e harmadik ország elismerése 
iránti kérelmet köteles benyújtani annak 
előzetes elemzésével együtt, hogy a 
harmadik ország eleget tesz-e az STCW-
egyezményben foglalt követelményeknek, 
összegyűjtve a II. mellékletben említett 
információkat, és amennyiben lehetséges,
az adott országból valószínűsíthetően 
alkalmazásra kerülő parancsnokok és 
tisztek számának becslését.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2008/106/EK irányelv
19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelemnek a tagállam általi benyújtását 
követően a Bizottság meghozza az adott 
harmadik ország elismerésére irányuló 
eljárás megindítására vonatkozó 
határozatot. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 28. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

A kérelemnek a tagállam általi benyújtását 
követően a Bizottság megindítja az adott 
harmadik ország elismerésére irányuló 
eljárást.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2008/106/EK irányelv
19 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elismerési eljárás megindítására 
vonatkozó pozitív határozat elfogadása 
esetén a Bizottság az Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökség segítségével és a 
kérelmet benyújtó tagállam esetleges 
közreműködésével összegyűjti a 
II. mellékletben foglalt információkat, és 
elvégzi az elismerés iránti kérelemben 
szereplő harmadik ország képzési és 
képesítési rendszerének értékelését annak 
ellenőrzése érdekében, hogy az érintett 
ország eleget tesz-e az STCW-egyezmény 
minden követelményének, és hogy 
megfelelő intézkedéseket tett-e a csalással 
érintett bizonyítványok kiadásának 
megakadályozása érdekében.”

A Bizottság az Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökség segítségével és a 
kérelmet benyújtó tagállam esetleges 
közreműködésével összegyűjti a 
II. mellékletben foglalt információkat, és 
elvégzi az elismerés iránti kérelemben 
szereplő harmadik ország képzési és 
képesítési rendszerének értékelését annak 
ellenőrzése érdekében, hogy az érintett 
ország eleget tesz-e az STCW-egyezmény 
minden követelményének, és hogy 
megfelelő intézkedéseket tett-e a csalással 
érintett bizonyítványok kiadásának 
megakadályozása érdekében.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2008/106/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmet benyújtó tagállam határozhat 
úgy, hogy az e bekezdés szerinti határozat 
meghozataláig egyoldalúan elismeri a 
harmadik országot. Amennyiben egyoldalú 
elismerésre kerül sor, a tagállam közli a 
Bizottsággal a harmadik ország által az 
elismerésére vonatkozó határozat 
meghozataláig az (1) bekezdésben említett 
képesítő és jártassági bizonyítványokkal 
kapcsolatban kiadott elismerést igazoló 
érvényesítések számát.

A kérelmet benyújtó tagállam kérelmezheti 
a Bizottságnál, hogy az e bekezdés szerinti 
határozat meghozataláig ideiglenesen 
engedélyezze a harmadik ország 
elismerését. Ilyen esetben az e bekezdés 
szerinti határozat meghozataláig a 
tagállam minden olyan szükséges 
információt és dokumentumot a Bizottság 
rendelkezésére bocsát, amely a kérelem 
alátámasztására szolgál.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
2008/106/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen dokumentumok hiányában a 
Bizottság – indokait ismertetve – elutasítja 
az ideiglenes elismerést.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2008/106/EK irányelv
20 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha nincs olyan érvényesítés, amely 
igazolná, hogy a tagállam elismerést adott 
ki a 19. cikk (1) bekezdésében említett, 
valamely harmadik ország által több mint 
5 éve kiadott képesítő vagy jártassági 
bizonyítványokkal kapcsolatban, az adott 
ország bizonyítványait vissza kell vonni. E 
célból a Bizottság – a tagállamok, valamint 
az érintett harmadik ország legalább két 
hónapos előzetes értesítését követően – a 
28. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
végrehajtási határozatokat fogad el.”

(8) Ha nincs olyan érvényesítés, amely 
igazolná, hogy a tagállam elismerést adott 
ki a 19. cikkben említett, valamely 
harmadik ország által több mint 10 éve 
kiadott képesítő vagy jártassági 
bizonyítványokkal kapcsolatban, az adott 
ország bizonyítványait a tagállamokkal és 
az érintett felekkel konzultálva felül kell 
vizsgálni. E célból a Bizottság a fent 
említett felülvizsgálati eljárást követve – a 
tagállamok, valamint az érintett harmadik 
ország legalább két hónapos előzetes 
értesítését követően – a 28. cikkben
említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
végrehajtási határozatokat fogad el.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
2008/106/EK irányelv
21 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)



AD\1166736HU.docx 11/12 PE627.001v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a csalással érintett bizonyítványok 
kiadásának ténye;
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