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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 
2001/23/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0798),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0409/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2014),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 
2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és 
a 2001/23/EK irányelv módosításáról

a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 
2009/38/EK, a 2002/14/EK és a 98/59/EK 
irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

A 2001/23/EK irányelv különösen irányadó a fix alapú eszközök esetében, azonban nem 
ültethető át egyszerűen a mobil eszközökre. A hajózás terén a kollektív megállapodások 
gyakran kapcsolódnak a lobogó szerinti állam szabályozásához. Amennyiben egy hajót 
értékesítenek és ez az irányelv alkalmazandó, előfordulhat, hogy a tengerészeket a 
továbbiakban a korábbitól nagyon eltérő feltételek mellett alkalmazzák, ami nem feltétlenül 
előnyös a számukra. A kollektív megállapodások eltérőek a különböző lobogó szerinti 
államokban és nemzeti szinten szabályozzák a hajózási terület eszközei átruházásának 
lehetőségét.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkáltató fizetésképtelensége 
esetén a munkavállalók védelméről szóló, 
2008. október 22-i 2008/94/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv22, az Európai 
Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a 
közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv23, az Európai 
Közösség munkavállalóinak tájékoztatása 
és a velük folytatott konzultáció általános 
keretének létrehozásáról szóló, 
2002. március 11-i 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv24, a 
csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi 
irányelv25 és a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére 

(2) A munkáltató fizetésképtelensége 
esetén a munkavállalók védelméről szóló, 
2008. október 22-i 2008/94/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv22, az Európai 
Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a 
közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv23, az Európai 
Közösség munkavállalóinak tájékoztatása 
és a velük folytatott konzultáció általános 
keretének létrehozásáról szóló, 
2002. március 11-i 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv24 és a 
csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi 
irányelv25 vagy kizárja a tengeren dolgozó 
munkavállalókat a hatályából, vagy 
megengedi a tagállamoknak, hogy kizárják 
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vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 
2001/23/EK tanácsi irányelv26 vagy 
kizárja a tengeren dolgozó 
munkavállalókat a hatályából, vagy 
megengedi a tagállamoknak, hogy kizárják 
őket.

őket.

__________________ __________________
22 HL L 283., 2008.10.28., 36. o. 22 HL L 283., 2008.10.28., 36. o.
23 HL L 122., 2009.5.16., 28. o. 23 HL L 122., 2009.5.16., 28. o.
24 HL L 80., 2002.3.23., 29. o. 24 HL L 80., 2002.3.23., 29. o.
25 HL L 225., 1998.8.12., 16. o. 25 HL L 225., 1998.8.12., 16. o.
26 HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

Or. en

Indokolás

A 2001/23/EK irányelv különösen irányadó a fix alapú eszközök esetében, azonban nem 
ültethető át egyszerűen a mobil eszközökre. A hajózás terén a kollektív megállapodások 
gyakran kapcsolódnak a lobogó szerinti állam szabályozásához. Amennyiben egy hajót 
értékesítenek és ez az irányelv alkalmazandó, előfordulhat, hogy a tengerészeket a 
továbbiakban a korábbitól nagyon eltérő feltételek mellett alkalmazzák, ami nem feltétlenül 
előnyös a számukra. A kollektív megállapodások eltérőek a különböző lobogó szerinti 
államokban és nemzeti szinten szabályozzák a hajózási terület eszközei átruházásának 
lehetőségét.

Módosítás 3

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 
eltéréseket, vagy sem. Számos tagállam 
csak korlátozott mértékben alkalmazott 
kizárásokat.

(5) A jelenlegi tagállami jogi helyzet a 
tengerész szakma sajátos jellegének 
következménye. A tengerészek számos
tagállamban kollektív szerződés hatálya 
alá tartoznak, ami megfelelő szintű 
védelmet biztosít. Emellett a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet tengerészeti 
munkaügyi egyezményének 2013
augusztusában történt hatálybalépése 
egyenlő feltételeket szavatol nemzetközi 
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szinten.

Or. en

Indokolás

A hajózás és egyéb más, szárazföldalapú gazdasági tevékenység között az a legbeszédesebb 
különbség, hogy a hajó rendkívül mobil eszköz. A hajók általában a nemzetközi kereskedelmi 
útvonalakon járnak, és különböző nemzeti joghatóságú területeken haladnak keresztül. A 
javaslatnak egyenlő feltételeket kell szavatolnia nemzetközi szinten azáltal, hogy egyértelműen 
hivatkozik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tengerészeti munkaügyi egyezményére, amelyet 
a szociális partnerek (ECSA – Európai Hajótulajdonosok Egyesülete; ETF – Európai 
Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége) között kötött megállapodáson keresztül 
átültettek az uniós jogba, és amelyet az uniós jog szerint kell végrehajtani.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kék könyv28 hangsúlyozta, hogy az 
európai polgárok számára növelni, illetve 
javítani kell a tengeri munkahelyek 
számát és minőségét, továbbá kiemelte a 
munkakörülmények javításának 
fontosságát.

törölve

__________________
28 COM(2007) 575 végleges, 
2007. október 10.

Or. en

Indokolás

Noha a kék könyv következtetései hasznosak, a tengerészek egyes, foglalkoztatásról szóló 
irányelvek hatálya alóli kizárásával való kapcsolata nem egyértelmű. Az eltérések csakugyan 
megengedettek, azonban a hatályos jogi keretek között mostanáig biztosított volt az európai 
tengerhajózási klaszter versenyképessége.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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
és a 98/59/EK irányelvet végrehajtó 
nemzeti jogszabályokban ismernek el, 
tiszteletben kell tartani.

Or. en

Indokolás

A 2001/23/EK irányelv különösen irányadó a fix alapú eszközök esetében, azonban nem 
ültethető át egyszerűen a mobil eszközökre. A hajózás terén a kollektív megállapodások 
gyakran kapcsolódnak a lobogó szerinti állam szabályozásához. Amennyiben egy hajót 
értékesítenek és ez az irányelv alkalmazandó, előfordulhat, hogy a tengerészeket a 
továbbiakban a korábbitól nagyon eltérő feltételek mellett alkalmazzák, ami nem feltétlenül 
előnyös a számukra. A kollektív megállapodások eltérőek a különböző lobogó szerinti 
államokban és nemzeti szinten szabályozzák a hajózási terület eszközei átruházásának 
lehetőségét.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ezért indokolt módosítani azokat a 
munkajogi irányelveket, amelyek kizárják 
a hatályuk alól a tengerészeket, vagy 
objektív okokkal nem indokolható 
eltéréseket tesznek lehetővé.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

A 2001/23/EK irányelv különösen irányadó a fix alapú eszközök esetében, azonban nem 
ültethető át egyszerűen a mobil eszközökre. A hajózás terén a kollektív megállapodások 
gyakran kapcsolódnak a lobogó szerinti állam szabályozásához. Amennyiben egy hajót 
értékesítenek és ez az irányelv alkalmazandó, előfordulhat, hogy a tengerészeket a 
továbbiakban a korábbitól nagyon eltérő feltételek mellett alkalmazzák, ami nem feltétlenül 
előnyös a számukra. A kollektív megállapodások eltérőek a különböző lobogó szerinti 
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államokban és nemzeti szinten szabályozzák a hajózási terület eszközei átruházásának 
lehetőségét.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont 
2009/38/EK irányelv
1 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (7) bekezdését el kell hagyni. Az 1. cikk (7) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(7) A tagállamok eltérhetnek ettől az 
irányelvtől olyan helyzetekben, amikor 
egy olyan hajó, amelynek a fedélzetén a 
munkavállalók képviselője vagy helyettese 
teljesít szolgálatot, a tengeren hajózik 
vagy a lobogó szerinti államtól eltérő 
állam kikötőjében, vagy más olyan helyen 
tartózkodik, ahol nem lehetséges az ezen 
irányelv szerinti üléseken való fizikai 
részvétel.”

Or. en

Indokolás

A tengeri szállítás sajátosságai és a mélytengeri hajózást jellemző távollétek miatt az Üzemi 
Tanács ülésein való fizikai részvétel zavart okozhat a hajók üzemelésében. A nemzetközi 
kereskedelemben részt vevő hajók ugyanis több időt töltenek a tengeren, mint a kikötőkben, 
ami lehetetlenné teszi az ülések rövid időn belüli megtartását. Következésképpen a részvétel 
értelmetlen lenne, ugyanis a fizikai részvétel nem biztosítható és számos hajó jelenleg nem 
rendelkezik azokkal a kommunikációs eszközökkel, amelyek alternatív megoldást 
kínálhatnának.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont 
2002/14/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(3) A tagállamok eltérhetnek ettől az 
irányelvtől olyan helyzetekben, amikor egy 
olyan tengerjáró hajó, amelynek a 
fedélzetén az érintett vállalkozás vagy 
üzlet munkavállalóinak képviselője vagy 
helyettese teljesít szolgálatot, a tengeren 
hajózik vagy a lobogó szerinti államtól 
eltérő állam kikötőjében, vagy más olyan 
helyen tartózkodik, ahol a tájékoztatással 
és a konzultációval kapcsolatos gyakorlati 
előkészületeket figyelembe véve nem 
lehetséges ülést tartani a munkaadó
részvételével.
A 4. cikktől való eltérés esetén a 
munkavállalók érintett képviselőit 
tájékoztatni kell a munkaadó részvételével 
megrendezendő ülésről és annak 
napirendjéről, valamint arról, hogy miért 
nem hívták meg őket az ülésre. A 
munkavállalók érintett képviselői 
beterjeszthetik az ülés napirendjével 
kapcsolatos észrevételeiket az 
igazgatótanács érintett tagjainak. A 
munkavállalók képviselőit az ülést 
követően tájékoztatni kell annak 
eredményeiről.
Abban az esetben, ha az érintett 
vállalkozás vagy üzlet munkavállalóinak 
egy vagy több képviselője nem teljesít 
szolgálatot kereskedelmi hajó fedélzetén, 
az ebben a bekezdésben meghatározott 
eltérések nem érintik a munkavállalók 
képviselőinek tájékoztatáshoz és 
konzultációhoz való jogát. 

Or. en

Indokolás

A tengeri szállítás sajátosságai miatt a tájékoztató és konzultatív testületekben való fizikai 
jelenlét zavart okozhat a hajók üzemelésében.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont
98/59/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tervezett csoportos létszámcsökkentés 
tengerjáró hajó legénységének tagjait 
érinti, az értesítést azon állam illetékes 
hatóságához kell küldeni, amelynek 
lobogója alatt a hajó közlekedik.

Ha a tervezett csoportos létszámcsökkentés 
tengerjáró hajó legénységének tagjait 
érinti, az értesítést azon állam illetékes 
hatósága mellett, amelynek lobogója alatt 
a hajó közlekedik, a munkaadó székhelye 
szerinti ország illetékes közigazgatási 
szerveihez is el kell küldeni.

Or. en

Indokolás

Csupán a lobogó szerinti állam értesítése nem lenne elegendő, mivel a lobogó szerinti állam 
igen gyakran nem áll kapcsolatban a munkaadó székhelye szerinti állammal vagy nincs 
joghatósága felette.

Módosítás 10

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 nem 
tartozik ezen irányelv alkalmazási körébe.

Amennyiben a nemzeti jogban vagy a
kollektív megállapodásokban már léteznek 
a tengerjáró hajó személyzetének tagjait 
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érintő, csoportos létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos rendelkezések, ezen irányelv 
nem érinti e rendelkezéseket.

a) az átruházás kizárólag egy vagy több 
tengerjáró hajót érint,
b) a munkaadó kizárólag egy tengerjáró 
hajót üzemeltet.

Or. en

Indokolás

Az irányelv rendelkezései rögzítik a munkavállalók tájékoztatásával és a velük való 
konzultációval kapcsolatos eljárásokat. Az összetett tengerészeti foglalkoztatási rendszerek is
gyakran teljesíthetetlenné teszik a végrehajtást. A bizottsági irányelv végrehajtása minden 
bizonnyal arra ösztönözné a hajótársaságokat, hogy idegen lobogó alatt közlekedjenek. A 
csoportos létszámleépítéssel kapcsolatban számos tagállamban létező nemzeti rendelkezések 
tükrözik a hajózási ágazat sajátosságait. Továbbra is a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy 
szükség van-e jogszabályokra vagy más intézkedésekre.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/23/EK irányelv a következőképpen 
módosul:

törölve

Az 1. cikk a következőképpen módosul:
1. A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) Ezt az irányelvet a (3) bekezdés 
sérelme nélkül abban az esetben és 
annyiban kell alkalmazni, amennyiben az 
átruházásra kerülő vállalkozás, üzlet vagy 
ezek egy része a Szerződés területi hatálya 
alá tartozó területen található.”
2. A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) Ez az irányelv vonatkozik a valamely 
tagállamban nyilvántartott és/vagy annak 
lobogója alatt közlekedő tengerjáró 
hajókra, amennyiben azok ezen irányelv 
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értelmében vett vállalkozásnak, üzletnek 
vagy ezek egy részének minősülnek, még 
ha nem is találhatók a Szerződés területi 
hatálya alá tartozó területen.”
3. A cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) 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

A hajók olyan mobil eszközök, amelyeket könnyen – lobogóváltás és a hajó nyilvántartásba 
vételének megváltoztatása révén – át lehet ruházni valamely állam joghatósága alól egy 
másik állam joghatósága alá. Emellett nem lehetséges a hajók más zászló alá történő 
átruházása és a munkavállalók jogainak egy másik jogrend alapján történő védelme. 
Következésképpen lehetőséget kell biztosítani a munkaszerződés felmondására. Úgy kell 
tekinteni, hogy a tengerészek alapvető foglalkoztatási feltételeit a lobogó szerinti állam 
jogszabályai tartalmazzák.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek a végrehajtása 
semmilyen körülmények között nem 
jelenthet alapot az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó személyekre vonatkozó, a 
2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, 
a 98/59/EK és/vagy a 2001/23/EK irányelv 
hatálya alá tartozó területeken a tagállamok 
által már biztosított általános védelmi szint 
csökkentésére.

Ennek az irányelvnek a végrehajtása 
semmilyen körülmények között nem 
jelenthet alapot az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó személyekre vonatkozó, a 
2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK
és a 98/59/EK irányelv hatálya alá tartozó 
területeken a tagállamok által már 
biztosított általános védelmi szint 
csökkentésére.



PR\1011772HU.doc 15/18 PE524.699v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A 2001/23/EK irányelv különösen irányadó a fix alapú eszközök esetében, azonban nem 
ültethető át egyszerűen a mobil eszközökre. A hajózás terén a kollektív megállapodások 
gyakran kapcsolódnak a lobogó szerinti állam szabályozásához. Amennyiben egy hajót 
értékesítenek és ez az irányelv alkalmazandó, előfordulhat, hogy a tengerészeket a 
továbbiakban a korábbitól nagyon eltérő feltételek mellett alkalmazzák, ami nem feltétlenül 
előnyös a számukra. A kollektív megállapodások eltérőek a különböző lobogó szerinti 
államokban és nemzeti szinten szabályozzák a hajózási terület eszközei átruházásának 
lehetőségét.
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság célja a huszonnyolc tagállam egyikének lobogója alatt közlekedő 
hajókon szolgálatot teljesítő tengerhajózási dolgozók jogainak javítása, és ezért öt irányelv 
felülvizsgálatát javasolja. 
A szóban forgó irányelvek a következők: a 2008/94/EK irányelv a munkáltató 
fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről, a 2009/38/EK irányelv az Európai 
Üzemi Tanács létrehozásáról, a 2002/14/EK irányelv az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról, a 98/59/EK 
irányelv a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, a
2001/23/EK a munkavállalók jogainak a vállalkozások átruházása esetén történő védelméről, 
valamint a 96/71/EK irányelv a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről. 

Mindenekelőtt meg kell vizsgálni a Bizottság javaslatának lehetséges hatását.
A világkereskedelem mintegy 90%-ának szállítását a hajózási ágazat végzi, amely nélkül nem 
lenne lehetséges az áruknak a világszintű export-importja, valamint az elsősorban a 
legnagyobb és leggyorsabb gazdasági növekedést mutató országok egyre fokozódó 
igényeinek kielégítése.

Jelenleg közel 50 000 kereskedelmi hajó bonyolítja le a nemzetközi kereskedelmet. E hajók 
több mint 150 országban vannak nyilvántartásba véve, több mint egymillió tengerésznek 
kínálnak munkát. A kereskedelmi hajók körülbelül 30%-a van valamely európai uniós 
tagállamban nyilvántartásba véve. Az Európai Unió a világ flottájának közel 20%-át 
üzemelteti.
A kereskedelmi tengerészet terén sajnos nincsenek egyértelmű adatok a foglalkoztatás 
vonatkozásában, mivel ezeket nem gyűjtik szisztematikusan és a számadatok a forrásoktól 
függően eltérnek egymástól.
Mindazonáltal az Európai Bizottság hatásvizsgálati jelentése rámutat arra, hogy az európai 
kereskedelmi flották 345 455 tengerészt foglalkoztatnak, míg a halászati ágazat 157 561 
személynek ad munkát.

A Bizottság javaslatának tehát az a célja, hogy javítsa a tengerhajózási ágazatban 
foglalkoztatott munkavállalók védelmét, valamint hogy az európai gazdaság szempontjából 
központi helyzetben lévő ágazatban új munkahelyek teremtését segítse elő.
Az előadó támogatja e célkitűzést, azonban nem ért egyet e javaslat néhány elemével.

Mindenekelőtt hangsúlyozni kívánja, hogy bár a tengerhajózási dolgozók ki vannak zárva az 
irányelvek hatálya alól, a tagállamok által elfogadott ágazati szabályozás védelmet biztosít 
számukra. Tehát nem beszélhetünk kizárásról, hanem inkább eltérő szabályozásról.
Másrészt a Bizottság a vállalkozások átruházásáról szóló 2001/23/EK irányelvre hivatkozva 
úgy véli, hogy „egyes tengeri nemzetek, amelyek nem alkalmazzák a kizárásokat, a flották 
gyarapodását tapasztalták, míg a kizárásokat alkalmazó tagállamok flottái csökkentek”.
A 2001/23/EK irányelv nem kínál lehetőséget a tagállamoknak annak eldöntésére, hogy a 
tengerészek kapcsán kívánják-e alkalmazni az irányelvben foglalt jogi normákat vagy sem, 
ugyanis világos és egyértelmű kizárást tartalmaz a tengerjáró hajók vonatkozásában. Tehát 
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ezen irányelv nem érintheti egyik tagállam flottájának a másik tagállamhoz viszonyított 
gyarapodását.

Az előadó hangsúlyozza viszont, hogy meg kell vizsgálni, hogy az uniós flottára nézve milyen 
lehetséges hatással jár a vállalkozások átruházása esetén fennálló kötelezettségeknek a 
hajókra való kiterjesztése.
Egy olyan különösen nemzetközisedett ágazatban, mint a tengerészet, amelyben a hajók 
tulajdonjogának átruházása rendkívül gyakori, ha valamely uniós hajótársaságra a hajók 
átruházása terén szigorúbb szabályozás, összetettebb bürokratikus eljárás és –
következésképpen – magasabb díjak lennének érvényesek, a többi versenytársához képest 
kétségkívül hátrányos megkülönböztetés érné, ami szinte biztosan a versenyképessége 
elvesztéséhez vezetne. 

E tekintetben nem alábecsülendő tény, hogy a hajó egy bejegyzett mobil eszköz, ami egy 
tényleges vállalkozáshoz képest megkönnyíti valamely állam nyilvántartásából egy másik 
állam nyilvántartásába történő bejegyzését.
Könnyen el lehet képzelni, hogy az európai flották számának az unión kívüliekéhez képest 
történő csökkenése milyen negatív következményekkel járna mind gazdasági, mind pedig 
foglalkoztatási téren.
Ily módon figyelmen kívül hagynák a javasolt irányelv célkitűzéseit, vagyis a foglalkoztatás 
növelését a tengerészeti ágazatban és a tengerhajózási dolgozók védelmének javítását. 
Az uniós lobogó alatt közlekedő hajók teljes legénységére olyan közös szabályozás 
vonatkozik, amely kedvezőbb számos más államban hatályos szabályozásnál. Az uniós hajók 
más lobogó alatt történő bejegyzése miatt számos munkahely szűnne meg és az Unió számos 
tengerészt veszítene el, ezért a munkahelyek elvesztésének elkerülése érdekében az uniós 
ernyő által nyújtott védelem nélkül kellene tevékenykedniük.

Emellett figyelembe kell venni a tengerészeti ágazat egyes sajátosságait annak eldöntéséhez, 
hogy a vállalkozások átruházásával kapcsolatos szabályozást ki kell-e terjeszteni a tengerjáró 
hajókra is.

Például egy adott hajó fedélzetén több munkavállaló tevékenykedik, akik a hajón teljesített 
szolgálati időszakot (mindössze 3-4 hónap) követően egy időre visszatérnek a szárazföldre, és 
ekkor – az esetek jelentős részében – megszűnik a munkaviszonyuk. Amikor a tengerhajózási 
dolgozó újra hajóra száll, még ha ugyanannál a hajótársaságnál is marad alkalmazásban, 
gyakran a korábbitól eltérő hajón kell szolgálatot teljesítenie. Ez azzal magyarázható, hogy a 
tengerészek munkájának sajátossága – a munkavállalók által a hajón és a szárazföldön töltött 
időszak (ez mindig váltakozik valamennyi munkavállaló esetében) váltakozásával és a vállalat 
működési igényeivel összefüggésben – szükségessé teszi a munkavállalók folyamatos cseréjét. 
E körülmények között a hajók átruházása esetén már pusztán azon munkavállalók kijelölése is 
nehézséget okozna, akik számára biztosítani kellene a munkaviszony fenntartását. Ugyanis ez 
csak azok esetében lenne lehetséges, akik az eladáskor éppen hajón teljesítenek szolgálatot, és 
fennáll annak a veszélye, hogy a munkaviszonyt csak azon munkavállalók számára lehetne 
garantálni, akik csak az eladást megelőző nap szálltak hajóra, ami jelentősen eltérő 
bánásmódot jelentene a többi munkavállalóhoz képest.
Az előadó úgy véli, hogy a vállalkozások átruházásáról szóló 2001/23/EK irányelvet nem 
szükséges módosítani annak érdekében, hogy a hatálya kiterjedjen a tengerészekre is. A hajó 
– természeténél fogva – olyan mobil eszköz, amelyet a jelenlegi gyakorlat szerint gyakran 
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értékesítenek és megvásárolnak, amely során gyakran megváltozik a lobogója és másik 
országba jegyzik be. Azokban az országokban, amelyek lehetővé teszik az eltéréseket, a 
tengerészeknek – a nemzeti jog alapján – joguk van annak eldöntésére, hogy kérik-e a hajóval 
történő áthelyezésüket vagy sem. Mivel az eladást követően a hajók a világ más részén 
teljesítenek szolgálatot, a tengerészek gyakran döntenek úgy, hogy nem kérik áthelyezésüket, 
hanem ugyanannál a hajótársaságnál, másik hajón kívánnak szolgálatot teljesíteni. A 
2001/23/EK irányelv alkalmazási körének kiterjesztése a jelenlegi helyzethez képest 
jogbizonytalanságot teremtene mind a hajótársaságok, mind pedig a tengerészek számára.
Az előadó emellett úgy véli, hogy a Bizottság csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK 
irányelv módosítására irányuló javaslatának nem szabad megakadályoznia a hajók 
értékesítését vagy megvásárlását. Csoportos létszámcsökkentés esetén a munkaadóknak 
tájékoztatniuk kell a munkavállalók képviselőit, valamint értesíteni kell azon állam illetékes 
hatóságát, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik. Mindazonáltal a 98/59/EK irányelv 
szerinti, az illetékes hatóság értesítését követő és az eljárást 30 nappal késleltető 
„megfontolási idő” nem veszi figyelembe a tengeri közlekedési ágazat sajátosságait.
Az előadó emellett úgy véli, hogy a tengerészek számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy részt vehessenek és szavazhassanak az Európai Üzemi Tanács ülésein. Azonban 
azokban az esetekben, amikor a tengerészeknek a társaság székhelyétől való, nagyon hosszú 
idejű távolléte kivitelezhetetlenné, sőt lehetetlenné teszik ezt, lehetővé kell tenni a 
munkavállalók képviselőinek és helyetteseiknek a megválasztását.

Az előadó a fenti megfontolásokat tekintetbe véve javasolja, hogy módosítsák a Bizottság 
javaslatának egyes részleteit, amelyek véleménye szerint nem veszik figyelembe a 
tengerészeti szakma és a tengerészeti közlekedési ágazat működésének egyes tényezőit. 
A módosításoknak az a célja, hogy növekedjen az ágazatban tevékenykedő valamennyi piaci 
szereplő jogbiztonsága.
Közös céljuk, hogy a tengerészek megfelelő szintű védelmének szükségessége és az őket 
foglalkoztató ágazat versenyképességének megőrzése közötti helyes egyensúlyt biztosító 
javaslat elfogadása révén hozzájáruljanak az európai tengerhajózási dolgozók lehető legjobb 
lefedettségéhez.


