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Módosítás 13
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 153. cikke értelmében 
az Európai Parlament és a Tanács rendes 
jogalkotási eljárás keretében, irányelvek 
útján fokozatosan alkalmazandó 
minimumkövetelményeket fogadhat el, 
amelyek célja a munkakörülményeknek, 
munkaviszonyuk megszűnése esetén a 
munkavállalók védelmének, a 
munkavállalók tájékoztatásának és a velük 
folytatott konzultációnak, valamint a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme érdekében a 
munkakörnyezetnek a javítása. Ezek az 
irányelvek nem írhatnak elő olyan 
közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 
korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 
középvállalkozások alapítását és 
fejlődését.

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 153. cikke értelmében 
az Európai Parlament és a Tanács rendes 
jogalkotási eljárás keretében, irányelvek 
útján fokozatosan alkalmazandó 
minimumkövetelményeket fogadhat el, 
amelyek célja a munkakörülményeknek, 
munkaviszonyuk megszűnése esetén a 
munkavállalók védelmének, a 
munkavállalók tájékoztatásának és a velük 
folytatott konzultációnak, valamint a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme érdekében a 
munkakörnyezetnek a javítása.

Or. en

Módosítás 14
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jelenlegi jogi helyzet egyenlőtlen 
bánásmódot eredményez az azonos 
kategóriába tartozó, de különböző 
tagállamokból származó munkavállalók 
között, attól függően, hogy a tagállamok 
alkalmazzák-e a hatályos jogszabályok 
által megengedett mentességeket és 

(5) A jelenlegi jogi helyzet, amely részben 
a tengerész szakma sajátos jellegének 
következménye, egyenlőtlen bánásmódot 
eredményez az azonos kategóriába tartozó, 
de különböző tagállamokból származó 
munkavállalók között, attól függően, hogy 
a tagállamok alkalmazzák-e a hatályos 
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eltéréseket, vagy sem. Számos tagállam 
csak korlátozott mértékben alkalmazott 
kizárásokat.

jogszabályok által megengedett 
mentességeket és eltéréseket, vagy sem.
Számos tagállam csak korlátozott 
mértékben alkalmazott kizárásokat, és a 
tengerészek számára csupán bizonyos 
fokú védelmet biztosító kollektív 
megállapodásokat alkalmaz. Ezenfelül az 
ILO tengerészeti munkaügyi 
egyezményének 2013. augusztusi 
hatálybalépése a megfelelő irányba tett 
lépés, mivel egyes munkavállalók – ám 
nem minden munkavállaló – jogai 
tekintetében nemzetközi szinten egyenlő 
feltételeket biztosít.

Or. en

Módosítás 15
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tengerészek ezen irányelv hatálya 
alá tartozó jogait, amelyeket a tagállamok a 
2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, 
a 98/59/EK és/vagy a 
2001/23/EK irányelvet végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban ismernek el, tiszteletben 
kell tartani.

(10) A tengerészek ezen irányelv hatálya 
alá tartozó jogait, amelyeket a tagállamok a 
2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, 
a 98/59/EK és/vagy a 
2001/23/EK irányelvet végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban ismernek el, tiszteletben 
kell tartani, a módosításokban foglalt 
képesítések és feltételek 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 16
Claudette Abela Baldacchino

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

(11a) A tengeren dolgozó 
munkavállalóknak joguk van a biztonsági 
normáknak megfelelő, biztos és 
biztonságos és munkahelyhez, továbbá 
számukra tisztességes foglalkoztatási 
feltételeket, a tisztességes élet- és 
munkafeltételeket kell biztosítani, a 
szociális védelmet is ideértve.

Or. en

Módosítás 17
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A 2006. évi tengerészeti munkaügyi 
egyezmény számos kérdésben 
meghatározza a tengerészek jogait, és 
egységes jogokat és munkahelyi védelmet 
ír elő valamennyi tengeren dolgozó 
munkavállaló számára, 
állampolgárságuktól és a hajó lobogójától 
függetlenül. Célja egyrészt a tisztességes 
munkafeltételek megteremtése a 
tengerészek számára, másrészt globális 
alkalmazása révén a tisztességes verseny 
biztosítása a minőségi normákat betartó 
hajótulajdonosok számára.

Or. en

Módosítás 18
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) Az Uniónak mindenkor a hajók 
fedélzetén fennálló munka- és 
életkörülmények javítására kell törekednie 
annak érdekében, hogy azokat a tengeren 
dolgozó európai munkavállalók számára 
vonzóvá tegye.

Or. en

Módosítás 19
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11d) Az Uniónak törekednie kell a hajók 
fedélzetén az internetalapú kommunikáció 
javítására, például az internet 
elérhetőségének javítására, valamint a 
fedélzeten való, az ezen irányelv 
végrehajtását szolgáló ésszerű 
alkalmazásának biztosítására.

Or. en

Módosítás 20
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
2008/94/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(2) A tagállamok ezen irányelv hatálya 
alól kivételes esetekben kizárhatják a 
munkavállalók bizonyos kategóriáinak 
követeléseit egyéb olyan garanciaformák 
fennállása esetén, amelyekről 
megállapítást nyert, hogy a 
munkavállalónak az ezen irányelvből 
származó védelemmel azonos védelmet 
nyújtanak. Az előbbi rendelkezés 
semmilyen körülmények között nem teheti 
lehetővé a tengerészek vagy halászok 
kizárását.”

Or. en

Módosítás 21
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk
2008/94/EK irányelv
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 1. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

Az 1. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

„(3) Amennyiben a nemzeti jogban 
alkalmazandó ilyen rendelkezés, a 
tagállamok továbbra is kizárhatják a 
természetes személy által alkalmazott 
háztartási alkalmazottakat ezen irányelv 
hatálya alól.”

Or. en

Módosítás 22
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk
2002/14/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

A 3. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

„(3) A tagállamok a tengerjáró hajók 
legénységére vonatkozó különös 
rendelkezésekben eltérhetnek ettől az 
irányelvtől, feltéve, hogy az említett 
különleges rendelkezések biztosítják a 
tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való 
jog azonos szintű védelmét és azt, hogy az 
érintett munkavállalók hatékonyan élni 
tudjanak vele.”

Or. en

Indokolás

A modern kommunikációs módszerekre és a nemzeti tengerész- és hajótulajdonos-
szervezetekkel való szociális párbeszéd hatókörére való tekintettel nincsenek olyan indokok, 
amelyek alapján az irányelv rendelkezéseinek ne lehetne megfelelni.

Módosítás 23
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 
2002/14/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a tengerjáró hajók 
legénységére vonatkozó különös
rendelkezésekben eltérhetnek ettől az 
irányelvtől, feltéve, hogy az említett 
különleges rendelkezések biztosítják a 
tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való 
jog azonos szintű védelmét és azt, hogy az 
érintett munkavállalók hatékonyan élni 
tudjanak vele.

A tagállamok a tengerjáró hajók 
legénységére vonatkozó és az ő 
szükségleteikhez igazított különös
rendelkezések révén is átültethetik ezt az 
irányelvet, feltéve, hogy az említett 
különleges rendelkezések biztosítják a 
tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való 
jog azonos szintű védelmét és azt, hogy az 
érintett munkavállalók hatékonyan élni 
tudjanak vele. A tagállamok e 
rendelkezésekről kötelesek tájékoztatni az 
érintett szociális partnereket és az Európai 
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Bizottságot.

Or. en

Módosítás 24
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 pont
98/59/EH irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(1a) Tengerjáró hajó átruházásával 
kapcsolatban vagy abból eredően 
végrehajtott, a személyzet tagjait érintő, 
tervezett csoportos létszámcsökkentés 
esetén a tagállamok a szociális 
partnerekkel folytatott konzultáció után 
feljogosíthatják az illetékes közigazgatási 
szervet arra, hogy a következő esetekben 
részben vagy egészen eltérjen az 
(1) bekezdésben előírt időszaktól:

a) az átruházás tárgya kizárólag egy vagy 
több tengerjáró hajó;

b) a munkaadó kizárólag egy tengerjáró 
hajót üzemeltet.”

Or. en

Módosítás 25
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 pont
98/59/EK irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tengerjáró hajó átruházásával 
kapcsolatban vagy abból eredően 
végrehajtott, a személyzet tagjait érintő, 
tervezett csoportos létszámcsökkentés 
esetén a tagállamok a szociális 
partnerekkel folytatott konzultáció után
feljogosíthatják az illetékes közigazgatási 
szervet arra, hogy a következő esetekben 
részben vagy egészen eltérjen az 
(1) bekezdésben előírt időszaktól:

Tengerjáró hajó átruházásával 
kapcsolatban vagy abból eredően 
végrehajtott, a személyzet tagjait érintő, 
tervezett csoportos létszámcsökkentés 
esetén a tagállamok a szociális 
partnerekkel folytatott konzultáció után a 
tengerjáró hajók legénységére vonatkozó 
különös rendelkezések révén is 
átültethetik ezt az irányelvet, feltéve, hogy
e különleges rendelkezések biztosítják az 
érintett munkavállalók jogainak 
egyenértékű szintű védelmét.

a) az átruházás tárgya kizárólag egy vagy 
több tengerjáró hajó;

b) a munkaadó kizárólag egy tengerjáró 
hajót üzemeltet.

Or. en

Módosítás 26
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 pont
98/59/EK irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tengerjáró hajó átruházásával 
kapcsolatban vagy abból eredően 
végrehajtott, a személyzet tagjait érintő, 
tervezett csoportos létszámcsökkentés 
esetén a tagállamok a szociális 
partnerekkel folytatott konzultáció után 
feljogosíthatják az illetékes közigazgatási 
szervet arra, hogy a következő esetekben 
részben vagy egészen eltérjen az
(1) bekezdésben előírt időszaktól:

Tengerjáró hajó átruházásával 
kapcsolatban vagy abból eredően 
végrehajtott, a személyzet tagjait érintő, 
tervezett csoportos létszámcsökkentés 
esetén a tagállamok a szociális 
partnerekkel való megállapodás után 
feljogosíthatják az illetékes közigazgatási 
szervet arra, hogy a következő esetekben 
részben vagy egészen eltérjen az
(1) bekezdésben előírt időszaktól:

Or. en
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Módosítás 27
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2001/23/EK irányelv
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv vonatkozik a valamely 
tagállamban nyilvántartott és/vagy annak 
lobogója alatt közlekedő tengerjáró 
hajókra, amennyiben azok ezen irányelv 
értelmében vett vállalkozásnak, üzletnek 
vagy ezek egy részének minősülnek, még 
ha nem is találhatók a Szerződés területi 
hatálya alá tartozó területen.

Ez az irányelv vonatkozik a valamely 
tagállamban nyilvántartott és/vagy annak 
lobogója alatt közlekedő tengerjáró 
hajókra, amennyiben azok ezen irányelv 
értelmében vett vállalkozásnak, üzletnek 
vagy ezek egy részének minősülnek, még 
ha nem is találhatók a Szerződés területi 
hatálya alá tartozó területen, valamint a 
Szerződés területi hatálya alá tartozó 
területen működő bármely tengerjáró 
hajóra.

Or. en

Indokolás

Az egyenlőség biztosítása és a kedvezményezéstől mentes bánásmód elkerülése érdekében.

Módosítás 28
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/23/EK irányelv
1 cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(4) A tagállamok a szociális partnerekkel 
folytatott konzultáció után 
rendelkezhetnek úgy, hogy ezen irányelv 
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II. fejezete nem alkalmazandó a következő 
esetekben:

a) az átruházás tárgya kizárólag egy vagy 
több tengerjáró hajó;

b) az átruházás tárgyát képező vállalkozás 
vagy üzlet csak egy tengerjáró hajót 
üzemeltet.”

Or. en

Módosítás 29
Claudette Abela Baldacchino

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 3 pont
2001/23/EK irányelv
1 cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

A tagállamok a szociális partnerekkel 
folytatott konzultáció után 
rendelkezhetnek úgy, hogy ezen irányelv 
II. fejezete nem alkalmazandó a következő 
esetekben:

a) az átruházás tárgya kizárólag egy vagy 
több tengerjáró hajó;

b) az átruházás tárgyát képező vállalkozás 
vagy üzlet csak egy tengerjáró hajót 
üzemeltet.

Or. en

Indokolás

Az egyenlőség biztosítása és a kedvezményezéstől mentes bánásmód elkerülése érdekében.

Módosítás 30
Pervenche Berès



AM\1016463HU.doc 13/13 PE527.971v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított 5 éven belül megfeleljenek. A 
tagállamok haladéktalanul megküldik e 
rendelkezések szövegét a Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított 2 éven belül megfeleljenek. A 
tagállamok haladéktalanul megküldik e 
rendelkezések szövegét a Bizottságnak.

Or. en


