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az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai 
Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. 
évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás 
végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. 
február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a 
lobogó szerinti államokra háruló kötelezettségekről
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Módosítás 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tengerészeti munkakörülmények 
ellenőrzését szolgáló hatékony rendszer 
létrehozásakor a tagállamok adott esetben 
engedélyezhetik állami intézmények vagy 
az általuk illetékesnek és függetlennek 
ítélt egyéb szervezetek számára (ideértve 
egy másik tagállam szervezeteit is, 
amennyiben utóbbi ezzel egyetért), hogy 
ellenőrzéseket végezzenek. A tagállam 
minden esetben továbbra is teljes körű 
felelősséggel tartozik a lobogója alatt 
közlekedő hajókon tartózkodó érintett 
tengerészek munka- és 
életkörülményeinek ellenőrzését illetően.

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó által benyújtott módosítás átszerkesztésére irányul. Az EU nem 
rendelkezik jogalappal tanúsítási követelmények végrehajtására. A tanúsításra vonatkozó 
jogalap a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) tengerészeti munkaügyi egyezményéből 
(MLC), valamint az egyezményt végrehajtó nemzeti jogi aktusokból ered. A Bizottság 
javaslatának célja nem az MLC, hanem a szociális partnerek közötti megállapodás 
végrehajtása. Az irányelv így nem teremt jogalapot tanúsítványok kiállítására, többek között a 
tengerészeti munkaügyi bizonyítvány kiállítására sem.

Módosítás 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Valamennyi tagállam köteles világos 
célkitűzéseket és normákat megállapítani 
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ellenőrzési rendszereinek irányítására 
vonatkozóan, valamint köteles 
meghatározni azokat a megfelelő 
általános eljárásokat, amelyek révén 
felmérheti, hogy e célkitűzések és normák 
milyen mértékben valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az ellenőrzések között eltelt időtartam 
nem haladhatja meg a három évet.

Or. en

Módosítás 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
2009/13/EK irányelv megfelelő 
végrehajtásának ellenőrzéséért felelős 
személyzet rendelkezzen az ellenőrzés 
elvégzéséhez és az irányelvnek való 
megfelelés biztosításához szükséges vagy 
kívánatos képesítéssel, szakértelemmel, 
megbízással, hatáskörrel, jogállással és 
függetlenséggel.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a 3. cikk (1b) bekezdésében említett 
intézmények vagy egyéb szervezetek és 
személyzetüknek a 2009/13/EK irányelv 
megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséért 
felelős tagjai rendelkezzenek az ellenőrzés 
elvégzéséhez és az irányelvnek való 
megfelelés biztosításához szükséges vagy 
kívánatos képesítéssel, szakértelemmel, 
megbízással, hatáskörrel, jogállással és 
függetlenséggel.

Or. en
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Módosítás 68
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden tagállam kialakít:
a) egy olyan rendszert, amely biztosítja az 
elismert szervezetek által végzett munka
megfelelőségét, és amely információt 
tartalmaz valamennyi alkalmazandó 
nemzeti jogszabályról és szabályozásról, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
aktusokról; valamint
b) az ilyen szervezetekkel folytatott 
kommunikációt és azok felügyeletét 
szolgáló eljárásokat.

Or. en

Módosítás 69
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely tagállamhoz olyan panasz 
érkezik, amelyet az adott tagállam nem 
tekint nyilvánvalóan alaptalannak, vagy a
tagállam bizonyítékot szerez arra 
vonatkozóan, hogy a lobogója alatt 
közlekedő hajó nem felel meg a 
2009/13/EK irányelv követelményeinek, 
illetőleg arról, hogy a hajón foganatosított 
végrehajtási intézkedések súlyos 
hiányosságokat mutatnak, akkor a szóban
forgó tagállam megteszi az ügy 
kivizsgálásához szükséges lépéseket, és 
gondoskodik arról, hogy intézkedés 

(1) Ha valamely tagállamhoz olyan panasz 
érkezik, amelyet az adott tagállam nem 
tekint nyilvánvalóan alaptalannak a 
nemzetközi munkajogi rendelkezések, 
például a tengerészeti munkaügyi 
egyezmény vagy a 2009/13/EK irányelv 
rendelkezései értelmében, akkor a szóban 
forgó tagállam megteszi az ügy 
kivizsgálásához szükséges lépéseket, és 
gondoskodik arról, hogy intézkedés 
történjen a feltárt hiányosságok 
orvoslására.
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történjen a feltárt hiányosságok 
orvoslására.

Ha valamely tagállam ellenőrzés során
bizonyítékot szerez arra vonatkozóan, hogy 
a lobogója alatt közlekedő hajó nem felel 
meg a 2009/13/EK irányelv 
követelményeinek, illetőleg arról, hogy a 
hajón foganatosított végrehajtási 
intézkedések súlyos hiányosságokat 
mutatnak, akkor a szóban forgó tagállam 
megteszi az ügy kivizsgálásához szükséges 
lépéseket, és gondoskodik arról, hogy 
intézkedés történjen a feltárt hiányosságok 
orvoslására.

Or. fr

Módosítás 70
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A panaszok kezeléséért felelős
személyzet bizalmasan kezel minden olyan 
sérelmet vagy panaszt, amely valamilyen 
veszélyre vagy hiányosságra figyelmeztet a 
tengerészek munka- és életkörülményeivel 
vagy a törvények és rendeletek 
megszegésével kapcsolatban, továbbá a 
személyzet nem fedi fel a hajótulajdonos, a 
hajótulajdonos képviselője vagy a hajó 
üzemeltetője számára, hogy az ellenőrzésre 
ilyen sérelem vagy panasz nyomán került 
sor.

(2) A személyzet bizalmasan kezel minden 
olyan sérelmet vagy panaszt, amely 
valamilyen veszélyre vagy hiányosságra 
figyelmeztet a tengerészek munka- és 
életkörülményeivel vagy a törvények és 
rendeletek megszegésével kapcsolatban, 
továbbá nem fedi fel a hajótulajdonos, a 
hajótulajdonos képviselője vagy a hajó 
üzemeltetője számára, hogy az ellenőrzésre 
ilyen sérelem vagy panasz nyomán került 
sor.

Or. fr

Módosítás 71
Pervenche Berès
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Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Felülvizsgálati záradék

A Bizottság az egyezmény hatálybalépését 
követően a gondoskodik annak uniós 
jogba történő beépítéséről és tagállami 
alkalmazásáról. A Bizottság meghozza az 
ehhez szükséges intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 72
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Ellenőrzés és végrehajtás

Valamennyi tagállam köteles a lobogója 
alatt közlekedő hajókon tartózkodó 
tengerészek körülményeit ellenőrző 
rendszert fenntartani, amely rendszernek 
magában kell foglalnia annak 
ellenőrzését, hogy a munka- és 
életkörülményekre vonatkozóan a 
tengerészeti munkaügyi megfelelőségi 
nyilatkozatban meghatározott 
intézkedések adott esetben végrehajtásra 
kerülnek-e, valamint hogy teljesülnek-e a 
2009/13/EK irányelv követelményei.

Or. en


