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RÖVID INDOKOLÁS

A legénység hajókon való képzése alapvető jelentőséggel bír a hajók tengeri és kikötőbeli 
biztonságos működése szempontjából. A tengerészek közös képzését és képesítését a 
tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló egyezmény („STCW-
egyezmény”) szabályozza. Az egyezmény, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
1978-ban fogatott el, magában foglal az őrszolgálatra és a munkára való alkalmasságra –
többek között a pihenőidőkre – vonatkozó rendelkezéseket is, és az uniós jogban jelenleg azt 
a 2008/106/EK irányelv hajtja végre.  

2010-ben az STCW-egyezmény részes feleinek manilai konferenciája elindította az 
egyezmény átfogó felülvizsgálatát, és az STCW-egyezmény szövegébe jelentős 
módosításokat („manilai módosítások”) vezetett be, amelyek 2012. január 1-jén hatályba 
léptek. 

A Bizottság COM(2011)0555 számú javaslatának fő célja e legutóbbi manilai módosítások 
uniós jogszabályokba való átültetése a 2008/106/EK irányelv módosítása révén. Ugyan a 
manilai módosítások átültetésével kapcsolatban az illetékes bizottság a Közlekedési Bizottság, 
a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben jelentős átfedések is vannak. 

A javasolt vélemény célja annak biztosítása, hogy ezek az új uniós rendelkezések 
összhangban legyenek a jelenleg hatályos, vonatkozó jogi kerettel és a szociális partnerek 
által már korábban elfogadott megállapodásokkal. 

E tekintetben az előadó különösen javasolja a Bizottság javaslatának támogatását és 
megerősítését a minimális pihenőidő, illetve az őrszolgálatot ellátó tengerészek számára 
szükséges pihenőidő alóli felmentés lehetőségeinek korlátozása tekintetében. A minimális 
pihenőidőszak bármely 24 órás időszakon belül nem lehet kevesebb 10 óránál, illetve bármely 
7 napos időszakon belül 77 óránál. 

A kimerültség által okozott veszély megelőzése érdekében a napi pihenőidőszak alól kivételt 
nem szabad megengedni. A heti előírt pihenőidő alól csak szigorú feltételek mellett engedhető 
meg kivétel. Így az általános szabály alól csak akkor tehető kivétel, ha a különböző 
tagállamok szociális partnerei a heti 77 óránál kevesebb pihenőidőszakban állapodnak meg. 
Ez megteremti az összhangot az 1999/63/EK irányelvben foglalt, a tengerészek munkaidejére 
vonatkozó rendelkezések tekintetében.

Ugyanakkor a minimális heti pihenőidőszak alól közösen elfogadott kivételek esetén is a 
kivétel legfeljebb két egymást követő hétre vonatkozóan engedhető meg, feltéve, hogy a 
minimális pihenőidőszak bármely 7 napos időszakon belül legalább 70 óra. Emellett a két 
kivételezési időszak közötti szünet nem lehet kevesebb, mint a kivétel időtartamának 
kétszerese. Ezáltal a vélemény a hajókon való biztonság fenntartása érdekében megállapítja a 
tengerészek pihenőidejének abszolút minimumát. 
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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi tagállam az egyezmény 
részes fele, és egyikük sem kifogásolta a 
manilai módosításokat az erre a célra 
előirányzott eljárás keretében. A 
tagállamoknak ezért össze kell hangolniuk 
nemzeti szabályaikat a manilai 
módosításokkal. A tagállamok nemzetközi 
és uniós kötelezettségvállalásai közötti 
ellentétet el kell kerülni. Ezen túlmenően a 
hajózás globális jellegére való tekintettel a 
tengerészek képzésére és képesítésére 
vonatkozó uniós szabályokat összhangban 
kell tartani a nemzetközi szabályokkal.
Következésképp a 2008/106/EK irányelv 
számos rendelkezését módosítani kell 
annak érdekében, hogy azok tükrözzék a 
manilai módosításokat.

(4) Valamennyi tagállam az egyezmény 
részes fele, és egyikük sem kifogásolta a 
manilai módosításokat az erre a célra 
előirányzott eljárás keretében. A 
tagállamoknak ezért össze kell hangolniuk 
nemzeti szabályaikat a manilai 
módosításokkal. A tagállamok nemzetközi 
és uniós kötelezettségvállalásai közötti 
ellentétet el kell kerülni. Ezen túlmenően a 
hajózás globális jellegére való tekintettel a 
tengerészek képzésére és képesítésére 
vonatkozó uniós szabályokat összhangban 
kell tartani a nemzetközi szabályokkal. A
szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelv 
nem kínál megfelelő jogi keretet a
tengerészek képzésére és képesítésére 
vonatkozó szükséges normák 
meghatározása tekintetében. Ezért egyedi 
uniós rendelkezésekre van szükség. 
Következésképpen a 2008/106/EK
irányelvet módosítani kell annak 
érdekében, hogy azok tükrözzék a manilai 
módosításokat.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell a 2008/106/EK irányelv és a 2005/36/EK irányelv hatálya közötti 
különbségeket.
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Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A manilai konferencián a részes 
államok szándéka többek között az volt, 
hogy az őrszolgálatot teljesítő személyzet, 
valamint a biztonsági, védelmi és 
környezetszennyezés-megelőzési feladatra 
kijelölt tengerészek minimális 
pihenőidejére vonatkozó kivételek 
tekintetében tárgyilagos korlátozásokat 
határozzon meg. Az erre vonatkozó új 
rendelkezéseket is be kell illeszteni az 
uniós jogba. Mindazonáltal figyelemmel 
kell lenniük az 1999. június 21-i 
1999/63/EK10 és a 2009. február 16-i 
2009/13/EK tanácsi irányelv11 értelmében 
a tengerészekre érvényes pihenőidőre 
vonatkozó rendelkezésekre. Ezen 
túlmenően a kivételek engedélyezésére 
irányuló lehetőségeket korlátozni kell a 
maximális időtartam, a gyakoriság és a 
hatály vonatkozásában. Az irányelvbe erre 
vonatkozó rendelkezéseket kell 
beilleszteni.

(5) Az európai szociális partnerek 
megállapodtak a tengerészekre 
alkalmazandó minimális pihenőidőről, és 
a megállapodás végrehajtása céljából 
elfogadásra került az 1999/63/EK tanácsi 
irányelv. Az 1999/63/EK irányelv lehetővé 
teszi felmentések engedélyezését a 
tengerészekre alkalmazandó minimális 
pihenőidő alól. A manilai konferencián a 
részes államok szándéka többek között az 
volt, hogy az őrszolgálatot teljesítő 
személyzet, valamint a biztonsági, védelmi 
és környezetszennyezés-megelőzési 
feladatra kijelölt tengerészek minimális 
pihenőidejére vonatkozó kivételek 
tekintetében tárgyilagos korlátozásokat 
határozzon meg a kimerültség megelőzése 
érdekében. Ezen új rendelkezéseket a 
2009/13/EK irányelvvel módosított 
1999/63/EK irányelvvel való összhangot 
biztosító módon kell beilleszteni az uniós 
jogba.

Or. en

Indokolás

A 2008/106/EK irányelv értelmében lehetséges kivételeknek tiszteletben kell tartaniuk az 
európai szociális partnerek közötti megállapodást végrehajtó 1999/63/EK irányelv vonatkozó 
rendelkezéseit.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai tengerészekre vonatkozóan 
rendelkezésre álló statisztikák hiányosak és 
gyakran pontatlanok, ami megnehezíti a 
politikai döntéshozatalt ebben a kényes 

(7) Az európai tengerészekre vonatkozóan 
rendelkezésre álló statisztikák hiányosak és 
gyakran pontatlanok, ami megnehezíti a 
politikai döntéshozatalt ebben a kényes 
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ágazatban. A tengerészek képesítésére 
vonatkozó részletes adatok nem oldhatják 
meg teljes egészében ezt a problémát, de 
egyértelműen segítséget nyújtanának. Az 
STCW-egyezmény értelmében a részes 
államok kötelesek nyilvántartást vezetni 
valamennyi bizonyítványról és 
érvényesítésről, valamint a vonatkozó 
újraérvényesítésekről, illetve az azokat 
érintő egyéb intézkedésekről (I/2. szabály
(14) bekezdése). A 2008/106/EK irányelv 
11. cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok kötelessége, hogy 
nyilvántartást vezessenek a kibocsátott 
bizonyítványokról és érvényesítésekről.
Annak érdekében, hogy a lehető 
legteljesebb kép jöjjön létre az európai 
foglalkoztatottsági helyzetről, a tagállamok 
számára elő kell írni, hogy a tengerészek 
képesítésére vonatkozó nyilvántartásaikban 
már szereplő, meghatározott információkat 
küldjék el a Bizottságnak. Ezeket az 
információkat statisztikai célokra és az 
Európai Unió adatvédelmi
követelményeivel összhangban kell
felhasználni. A 2008/106/EK irányelvbe 
erre vonatkozó rendelkezést kell illeszteni.

ágazatban. A tengerészek képesítésére 
vonatkozó részletes adatok nem oldhatják 
meg teljes egészében ezt a problémát, de 
egyértelműen segítséget nyújtanának. Az 
STCW-egyezmény értelmében a részes 
államok kötelesek nyilvántartást vezetni 
valamennyi bizonyítványról és 
érvényesítésről, valamint a vonatkozó 
újraérvényesítésekről, illetve az azokat 
érintő egyéb intézkedésekről (I/2. szabály
(14) bekezdése). A 2008/106/EK irányelv 
11. cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok kötelessége, hogy 
nyilvántartást vezessenek a kibocsátott 
bizonyítványokról és érvényesítésekről.
Annak érdekében, hogy a lehető 
legteljesebb kép jöjjön létre az európai 
foglalkoztatottsági helyzetről, a tagállamok 
számára elő kell írni, hogy a tengerészek 
képesítésére vonatkozó nyilvántartásaikban 
már szereplő, meghatározott információkat 
küldjék el a Bizottságnak. Ezeket az 
információkat a tényeken alapuló politikai 
döntéshozatalhoz szükséges mértékre kell 
korlátozni, kizárólag statisztikai célokra
szabad felhasználni, és az Európai Unió 
adatvédelmi követelményeit 
maradéktalanul tiszteletben tartva kell
összegyűjteni, tárolni és elemezni.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni az adatok Európai Bizottság részére való továbbításának célját, 
többek között az adatvédelmi jogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tengerész szakmára vonatkozó 
adatoknak a szakma és a technológia 
fejlődésével összhangban történő gyűjtése 
érdekében az Európai Unió működéséről 

(8) A tengerész szakmára vonatkozó 
adatoknak a szakma és a technológia 
fejlődésével összhangban történő gyűjtése 
érdekében az Európai Unió működéséről 
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szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a 2008/106/EK irányelv V. mellékletének 
kiigazításai tekintetében jogi aktusokat 
fogadjon el. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok különösen az 
érvényesítésekben és a képességi vagy 
képesítési bizonyítványokban szereplő 
információk tartalmára, valamint az olyan 
tengerészek számára és egyéb adataira
vonatkoznak, akik részére bizonyítványt 
állítanak ki vagy érvényesítenek, 
figyelembe véve a mellékletben említett 
adatvédelmi követelményeket. Ezen 
túlmenően a Bizottságot fel kell hatalmazni 
az ilyen jellegű statisztikai információk 
tagállamok általi gyűjtésére, tárolására és 
elemzésére vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a 
tengerészekkel összefüggő új statisztikai 
igények kiszolgálása érdekében, valamint 
azért, hogy az információgyűjtés naprakész 
és valós adatokra terjedjen ki. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és megfogalmazása 
során a Bizottságnak biztosítania kell, hogy 
a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg,
kellő időben és megfelelő módon 
eljuttassák az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz is.

szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a 2008/106/EK irányelv V. mellékletének 
kiigazításai tekintetében jogi aktusokat 
fogadjon el. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok különösen az 
érvényesítésekben és a képességi vagy 
képesítési bizonyítványokban szereplő 
információk tartalmát, valamint az olyan 
tengerészek számát és egyéb adatait érintő 
rendelkezések aktualizálására
vonatkoznak, akik részére bizonyítványt 
állítanak ki vagy érvényesítenek, 
figyelembe véve a mellékletben említett 
adatvédelmi követelményeket. Ezen 
túlmenően a Bizottságot fel kell hatalmazni 
az ilyen jellegű statisztikai információk 
tagállamok általi gyűjtésére, tárolására és 
elemzésére vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a 
tengerészekkel összefüggő új statisztikai 
igények kiszolgálása érdekében, valamint 
azért, hogy az információgyűjtés naprakész 
és valós adatokra terjedjen ki. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és megfogalmazása 
során a Bizottságnak biztosítania kell, hogy 
a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelő módon 
eljuttassák az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz is.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a tengerészeti ágazat fejlődésével lépést tartó 
információs rendszerhez szükséges dolgokra kell korlátozódnia.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont (új)
2008/106/EK irányelv
1 cikk – 41 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. elektrotechnikus tengerész: az I. 
melléklet III. fejezetében foglalt 
rendelkezések szerint képzett személyzeti 
állományú személy;

Or. en

Indokolás

Be kell vezetni az elektrotechnikus tengerésznek az I. melléklet III. fejezetében foglalt 
rendelkezések szerinti meghatározását.

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont – bevezető rész
2008/106/EK irányelv
5 cikk –11 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A bizonyítványra pályázó valamennyi
jelöltnek kielégítően igazolnia kell:

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket 
magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb 
nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont
2008/106/EK irányelv
5 cikk – 11 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a személyazonosságát; A magyar változatot nem érinti.

Or. en
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Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket 
magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb 
nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont
2008/106/EK irányelv
5 cikk – 11 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy életkora eléri a kérvényezett 
bizonyítványhoz az I. mellékletben 
megállapított szabályokban előírt korhatárt;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket 
magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb 
nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont
2008/106/EK irányelv
5 cikk – 11 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azt, hogy megfelel az STCW-szabályzat 
A–I/9. szakaszában meghatározott
egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek;

c) azt, hogy megfelel az általa ellátandó 
különleges feladatokra vonatkozóan előírt
egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek;

Or. en

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket 
magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb 
nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna. Emellett hangsúlyozni kell, hogy az 
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egészségügyi alkalmasságról kizárólag az ellátandó különleges feladatok figyelembevételével 
lehet megbizonyosodni.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – f pont
2008/106/EK irányelv
5 cikk – 11 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azt, hogy megfelel az I. mellékletben 
felsorolt szabályokban előírt, a szolgálatra, 
feladatokra és szintekre vonatkozó 
alkalmassági követelményeknek, 
amelyeket a képesítési bizonyítványba 
bejegyeznek.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket 
magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb 
nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – i alpont
2008/106/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fennhatósága alá tartozó, nem 
kormányzati szervek vagy egységek által 
végzett minden képzési, alkalmasság-
felmérési, képesítési (egészségügyi 
alkalmassági képesítéssel együtt), 
érvényesítési és újraérvényesítési 
tevékenységet minőségbiztosítási rendszer 
keretében folyamatosan ellenőriz, így 
biztosítva a kijelölt célok elérését, 
beleértve az oktatók és vizsgáztatók 
képzettségére és jártasságára vonatkozókat 
is;

a) a fennhatósága alá tartozó, nem 
kormányzati szervek vagy egységek által 
végzett minden képzési, alkalmasság-
felmérési, képesítési (egészségügyi 
alkalmassági képesítéssel együtt), 
érvényesítési és újraérvényesítési 
tevékenységet minőségbiztosítási rendszer 
keretében folyamatosan ellenőriz, így 
biztosítva a kijelölt célok elérését, 
beleértve az oktatók és vizsgáztatók 
képzettségére és jártasságára vonatkozókat 
is, összhangban az STCW-szabályzat A-
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I//. és A-I/8. szakaszában foglalt 
rendelkezésekkel;

Or. en

Indokolás

E pont az STCW-szabályzat I/8. szabályának szövegét adja vissza, és fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy az STCW-szabályzat A. részének vonatkozó szakaszai alkalmazandók.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – i a alpont (új)
2008/106/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a b) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„b) amennyiben állami egységek vagy 
szervek végzik e tevékenységeket, 
minőségbiztosítási rendszer kerüljön 
bevezetésre, összhangban az STCW-
szabályzat A-I/6. és A-I/8. szakaszában 
foglalt rendelkezésekkel;”

Or. en

Indokolás

E pont az STCW-szabályzat I/8. szabályának szövegét adja vissza, és fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy az STCW-szabályzat A. részének vonatkozó szakaszai alkalmazandók.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – ii alpont
2008/106/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az oktatási és képzési célkitűzéseket, 
illetve az ezekhez kapcsolódó, elérendő 
alkalmassági szint minőségi szabványait 
világosan meghatározzák, illetve, hogy 

c) az oktatási és képzési célkitűzéseket, 
illetve az ezekhez kapcsolódó, elérendő 
alkalmassági szint minőségi szabványait 
világosan meghatározzák, illetve, hogy 



PE480.883v02-00 12/19 PA\895268HU.doc

HU

megszabják az STCW-egyezmény 
értelmében a vizsgákhoz és értékelésekhez 
szükséges megfelelő tudás, ismeretek és 
készségek szintjét. A célkitűzéseket és a 
kapcsolódó minőségi szabványokat a 
különböző kurzusok és képzési programok 
céljára külön is meg lehet határozni oly 
módon, hogy azok a képesítési rendszer 
ügyvitelére is kiterjedjenek;

megszabják az STCW-egyezmény 
értelmében a vizsgákhoz és értékelésekhez 
szükséges megfelelő tudás, ismeretek és 
készségek szintjét.

Or. en

Indokolás

Az utolsó mondat törölhető, mivel ugyanez a szöveg a 2008/106/EK irányelv 10. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjába kerül beillesztésre.

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – ii a alpont (új)
2008/106/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) a bekezdés a következő (2a) 
albekezdéssel egészül ki:
„Az első albekezdésben említett minőségi 
normákat és minőségbiztosítási 
rendszereket adott esetben a szakképzés 
európai minőségbiztosítási 
referenciakeretének létrehozásáról szóló 
2009. június 18-i európai parlamenti és 
tanácsi ajánlás, valamint a tagállamok 
által elfogadott kapcsolódó intézkedések 
figyelembevételével kell kidolgozni és 
végrehajtani.”

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az összhangot a szakképzéssel kapcsolatos minőségbiztosításra vonatkozó 
uniós jogszabályokkal.
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Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2008/106/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kidolgozza a 
tengerészekre vonatkozó egészségügyi 
alkalmassági követelményeket és az 
egészségügyi alkalmassági bizonyítvány 
kibocsátására vonatkozó eljárásokat e cikk 
és az STCW-szabályzat A–
I/9. szakaszában foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően.

(1) Minden egyes tagállam kidolgozza a 
tengerészekre vonatkozó egészségügyi 
alkalmassági követelményeket és az 
egészségügyi alkalmassági bizonyítvány 
kibocsátására vonatkozó eljárásokat e cikk 
és az STCW-szabályzat A–
I/9. szakaszában foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően. Az egészségügyi normák 
meghatározásakor figyelembe kell venni 
az STCW-szabályzat B-I/9. szakaszában 
foglalt iránymutatást is.

Or. en

Indokolás

Noha az SCTW-szabályzat B-I/9. szakasza nem kötelező az STCW-egyezmény részes feleire 
nézve, igen hasznos és fontos iránymutatással szolgál az egészségügyi normák 
meghatározásához.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész
2008/106/EK irányelv
11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A képesítésre pályázó valamennyi 
jelöltnek meg kell felelnie a következő 
feltételeknek:

(4) Az egészségügyi bizonyítványért 
folyamodó jelölteknek meg kell felelniük a 
következő feltételeknek:

Or. en

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket 
magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb 
nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna. Emellett az egyértelműség végett be kell 
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illeszteni az „egészségügyi” szót is.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2008/106/EK irányelv
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a személyazonosságát kielégítően 
igazolja, valamint

A magyar változatot nem érinti-

Or. en

Indokolás

Inkább a többesszámú alakot célszerű használni, mivel ez mind a női, mind a férfi jelölteket 
magában foglalja, és e tekintetben elejét veszi azon félreértéseknek, amelyekre a legtöbb 
nyelvi változatban az egyesszámú alak okot adhatna.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2008/106/EK irányelv
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelel a szóban forgó tagállam által 
megállapított egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek.

c) megfelel az általa ellátandó különleges 
feladatokra vonatkozóan az érintett
tagállam által megállapított egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek;

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az egészségügyi alkalmasságról kizárólag az ellátandó különleges 
feladatok figyelembevételével lehet megbizonyosodni.

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
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2008/106/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (3)–(15) bekezdéssel összhangban 
pihenőidőszakokat határoznak meg és 
érvényesítenek az őrszolgálatot ellátó 
személyzet, valamint a biztonsági, védelmi 
és környezetszennyezés-megelőzési 
feladatra kijelölt személyzet számára;

a) a (3)–(13) bekezdéssel összhangban 
pihenőidőszakokat határoznak meg és 
érvényesítenek az őrszolgálatot ellátó 
személyzet, valamint a biztonsági, védelmi 
és környezetszennyezés-megelőzési 
feladatra kijelölt személyzet számára;

Or. en

Indokolás

A vonatkozó bekezdésekre való hibás hivatkozást javítani kell.

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2008/106/EK irányelv
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pihenőidőszakra vonatkozóan a (4) 
és (5) bekezdésben előírt követelményeket 
nem kell betartani vészhelyzet, gyakorlat
vagy más, magasabb prioritású 
üzemeltetési feltétel esetén. A riadókat, 
tűzvédelmi és mentőcsónak-gyakorlatokat, 
valamint a nemzeti törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezések és a 
nemzetközi jogi aktusok által előírt 
gyakorlatokat úgy kell végrehajtani, hogy a 
legkevésbé zavarják a pihenőidőszakokat, 
és ne okozzanak kimerültséget.

(6) A pihenőidőszakra vonatkozóan a (4) 
és (5) bekezdésben előírt követelményeket 
nem kell betartani vészhelyzet vagy más, 
magasabb prioritású üzemeltetési feltétel 
esetén. A riadókat, tűzvédelmi és 
mentőcsónak-gyakorlatokat, valamint a 
nemzeti törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezések és a 
nemzetközi jogi aktusok által előírt 
gyakorlatokat úgy kell végrehajtani, hogy a 
legkevésbé zavarják a pihenőidőszakokat, 
és ne okozzanak kimerültséget.

Or. en

Indokolás

Az STCW-egyezmény szövegében nem szerepelnek gyakorlatok.
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Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2008/106/EK irányelv
15 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelmére vonatkozó 
általános alapelvek megfelelő tiszteletben 
tartásával a tagállamok engedélyezhetnek
vagy nyilvántartásba vehetnek olyan 
kollektív megállapodásokat, amelyek 
engedélyezik a (4) bekezdés b) pontjában 
és az (5) bekezdésben előírt kötelező
pihenőidő alóli kivételeket, feltéve, hogy a 
pihenőidő bármely hétnapos időszak 
során legalább 70 óra. Ezeknek a
kivételeknek az 1999/63/EK irányelvvel 
összhangban a lehető legnagyobb 
mértékben követniük kell a meghatározott 
követelményeket, de figyelembe vehetik a 
gyakoribb vagy hosszabb 
szabadságidőszakok, vagy a kompenzáló 
szabadság megítélésének lehetőségét, 
valamint ugyanígy – amennyiben 
lehetséges – figyelembe kell venniük a 
kimerültség megelőzésére vonatkozóan az 
STCW-szabályzat B-VIII/1. szakaszában 
meghatározott útmutatást.

(11) Az őrszolgálati tisztként szolgáló 
személyek vagy az őrszolgálat személyzeti 
állományú tagjai, valamint biztonsági, 
környezetszennyezés-megelőzési és 
védelmi feladatokra kijelölt személyek 
számára a (4) és (5) bekezdésben előírt 
pihenőidő alól kivétel az 1999/63/EK 
irányelvvel összhangban megengedhető. A
munkavállalók egészségvédelme és 
munkabiztonsága alapelveinek 
messzemenő figyelembevételével a 
tagállamok alkalmazhatnak olyan 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseket, illetve az illetékes 
hatóság által végrehajtandó eljárásokat, 
amelyek alapján engedélyezik az előírt 
pihenőidő alól kivételek alkalmazását 
engedélyező kollektív szerződések 
használatát vagy nyilvántartásba vételét. 
Az ilyen kivételek alkalmazásában a
lehető legmesszemenőbben követni kell az 
előírt követelményeket, de azokban 
gyakoribb vagy hosszabb időtartamú 
szabadságok vehetők figyelembe, illetve az 
őrszolgálatot ellátó vagy rövid utakon 
közlekedő hajókon szolgálatot teljesítő 
tengerészek számára kiegészítő 
pihenőidők biztosíthatók. Ugyanakkor a 
kimerültség által okozott veszélyek 
megelőzése érdekében a (4) bekezdés a) 
pontjában előírt minimális pihenőidő, 
illetve a (4) bekezdés b) pontjában és az (5) 
bekezdésben előírt pihenőidő alóli
kivételek esetén tiszteletben kell tartani a 
(12) és (13) bekezdésben meghatározott 
korlátozásokat. E kivételeknek figyelembe 
kell venniük az STCW-szabályzat B-
VIII/1. szakaszában a kimerültség 
megelőzésére vonatkozóan meghatározott 
útmutatást is.



PA\895268HU.doc 17/19 PE480.883v02-00

HU

Or. en

Indokolás

A 2008/106/EK irányelv értelmében lehetséges kivételeknek tiszteletben kell tartaniuk az 
európai szociális partnerek közötti megállapodást végrehajtó 1999/63/EK irányelv vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint biztosítani kell az uniós jogszabályokkal való összhangot. 
Egyértelművé kell tenni azt is, hogy miközben uniós és nemzeti szinten biztosítani kell a 
szociális partnerek autonómiáját, a kimerültség megelőzése érdekében a különleges 
feladatokat ellátó tengerészek minimális pihenőidejére vonatkozóan objektív korlátozásokat 
szükséges megállapítani.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2008/106/EK irányelv
15 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A (4) bekezdés b) pontjában előírt heti 
pihenőidőszak alóli, a (11) bekezdésben 
említett kivételek legfeljebb két egymást 
követő héten engedélyezhetők. A hajó két 
kivételezési időszaka közötti szünet nem 
lehet kevesebb, mint a kivétel 
időtartamának kétszerese.

(12) A (4) bekezdés b) pontjában előírt heti
minimális pihenőidőszak alóli, a (11) 
bekezdésben említett kivételek legfeljebb 
két egymást követő héten engedélyezhetők, 
feltéve, hogy a minimális pihenőidőszak 
bármely 7 napos időszakon belül legalább 
70 óra. Ezenfelül a hajó két kivételezési 
időszaka közötti szünet nem lehet 
kevesebb, mint a kivétel időtartamának 
kétszerese.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a 21. módosítással. Emellett növelni kell a szöveg 
egyértelműségét.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2008/106/EK irányelv
15 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az (5) bekezdés alóli, a (11) (13) Az (5) bekezdés alóli, a (11) 
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bekezdésben említett lehetséges kivételek 
keretében, a (4) bekezdés a) pontjában 
előírt pihenőidőt legfeljebb három
szakaszra lehet osztani, amelyek közül az 
egyiknek legalább hat óra hosszúságúnak 
kell lennie, és mindkét fennmaradó 
pihenőidőszaknak legalább egy óra 
hosszúságúnak kell lennie. Az egymást 
követő pihenőidőszakok közötti szünet 
nem haladhatja meg a 14 órát. A kivételek 
bármely hétnapos időszakban legfeljebb 
két 24 órás időszakra terjedhetnek ki.

bekezdésben említett lehetséges kivételek 
keretében, a (4) bekezdés a) pontjában 
előírt, bármely 24 órán belüli minimális
pihenőidőt legfeljebb három
pihenőidőszakra lehet osztani, amelyek 
közül az egyiknek legalább hat óra 
hosszúságúnak kell lennie, és mindkét 
fennmaradó pihenőidőszaknak legalább 
egy óra hosszúságúnak kell lennie. Az 
egymást követő pihenőidőszakok közötti 
szünet nem haladhatja meg a 14 órát. A 
kivételek bármely hétnapos időszakban
legfeljebb két 24 órás időszakra 
terjedhetnek ki.

Or. en

Indokolás
Ez a módosítás összhangban áll a 21. és 22. módosítással. Emellett növelni kell a szöveg 
egyértelműségét.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
2008/106/EK irányelv
25 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot – az információk 
összegyűjtésére, tárolására és elemzésére 
szolgáló megfelelő intézkedések 
kialakítása érdekében – a 27a. cikkel 
összhangban fel kell hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(3) A Bizottságot – az információk 
vonatkozó uniós jogszabályok által előírt 
adatvédelmi követelmények szerinti 
összegyűjtésére, tárolására és elemzésére 
szolgáló megfelelő intézkedések 
kialakítása érdekében – a 27a. cikkel 
összhangban fel kell hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Az információkat lehetőség 
szerint anonimizált formában kell 
megadni, gyűjteni, tárolni és elemezni; 
ugyanez érvényes az azokon alapuló 
elemzés eredményeinek terjesztésére is.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell az adatvédelmi követelmények tiszteletben tartásának szükségességét.
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Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2008/106/EK irányelv
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az 
irányelv V. mellékletét a tagállamok által 
bejelentendő információk meghatározott és 
releváns tartalma és részletei tekintetében 
módosító, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 27a. cikk szerinti 
adatvédelmi követelmények 
figyelembevételével.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az 
irányelv V. mellékletét a tagállamok által 
bejelentendő információk meghatározott és 
releváns tartalma és részletei tekintetében 
módosító, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, tiszteletben tartva a 
27a. cikk szerinti, az alkalmazandó uniós 
jogszabályok által meghatározott
adatvédelmi követelményeket.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell az adatvédelmi követelmények tiszteletben tartásának szükségességét.


