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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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t 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 Európai 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 2014. március 25-i 
véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. április 3-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság 
véleményére (A8-0000/2014),

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 kíván léptetni;

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

                                               
1 HL C 226., 2014.7.16., 35. o.
2 HL C 174., 2014.6.7., 50. o.
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Módosítás 1

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. Ezek az 
irányelvek nem írhatnak elő olyan 
közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 
korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 
középvállalkozások alapítását és fejlődését, 
amelyekkel kapcsolatban nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy az Európai 
Unión belüli új munkahelyek 85%-át ők 
hozzák létre.

Or. fr

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a kizárások létét és/vagy 
bevezetésének lehetőségét nem indokolják 
objektív okok, azokat meg kell szüntetni.

(3) Amennyiben a kizárások létét és/vagy 
bevezetésének lehetőségét nem indokolják 
objektív okok, vagy az a tengerészek 
számára diszkriminatív helyzeteket teremt,
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azokat meg kell szüntetni.

Or. fr

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 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, nyolc 
tagállam1a pedig egyáltalán nem
alkalmazott ilyen mentességeket és 
eltéréseket. A kizárások ezenfelül 
tisztességtelen versenyt teremtenek a 
tagállamok között, amit ki kell küszöbölni.

__________________
1a Bulgária, Csehország, Spanyolország, 
Franciaország, Ausztria, Lengyelország, 
Szlovénia és Svédország.

Or. fr

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 

(7) Ez az irányelv összhangban áll a kék
könyvvel28, amely hangsúlyozta, hogy az 
európai polgárok számára növelni, illetve 
javítani kell a tengeri munkahelyek számát 
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munkakörülmények javításának
fontosságát.

és minőségét, továbbá kiemelte a 
munkakörülmények javításának 
fontosságát.

__________________ __________________
28 COM(2007)0575, 2007. október 10. 28 COM(2007)0575, 2007. október 10.

Or. fr

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ez az irányelv továbbá összhangban 
áll az Európa 2020 stratégiával és annak 
foglalkoztatásra vonatkozó célkitűzéseivel, 
valamint az „Új készségek és 
munkahelyek programja: Európa 
hozzájárulása a teljes 
foglalkoztatottsághoz” című bizottsági 
stratégiával1a.

__________________
1a COM(2010)0682/2.

Or. fr

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tengerészeti és halászati ágazat 
szociális partnerei között fontos 
megállapodás jött létre ezen irányelv 
megfelelő végrehajtása érdekében. E 
megállapodás megfelelő egyensúlyt teremt 
a tengerészek munkafeltételei javításának, 
illetve az érintett ágazat sajátosságai 
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figyelembevételének szükségessége között.

Or. fr

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Tekintettel az elmúlt évek technológiai 
fejlődésére, különösen kommunikációs 
technológia terén, a tájékoztatási és 
konzultációs követelményeket naprakésszé 
kell tenni.

(9) Tekintettel az elmúlt évek technológiai 
fejlődésére, különösen a kommunikációs 
technológia terén, a tájékoztatási és 
konzultációs követelményeket naprakésszé 
kell tenni és azokat a leginkább megfelelő 
módon kell alkalmazni, különösen az 
elektronikus kommunikációs és 
információs technológiák révén lehetővé 
vált távolsági kommunikáció útján.

Or. fr

Módosítás 8

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. Ezen irányelv átültetése nem 
szolgálhat semmilyen visszalépés indokául 
az egyes tagállamokban már fennálló 
helyzetekhez képest.

Or. fr
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)
2009/38/EK irányelv
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A 10. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„(4a) A különleges tárgyalócsoport vagy 
az európai üzemi tanács ülésein, illetve a 
6. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
eljárás keretébe illeszkedő bármely más 
ülésen a különleges tárgyalócsoport vagy 
az európai üzemi tanács tagja vagy annak 
a valamely hajó legénységének tagjaként 
működő képviselője akkor jogosult részt 
venni, ha az ülés időpontjában nem a 
tengeren vagy a vállalat székhelye szerinti 
tagállamtól eltérő állam valamely 
kikötőjében tartózkodik.

Az üléseket lehetőség szerint úgy kell 
megszervezni, hogy lehetőség legyen a 
hajók legénysége tagjainak részvételére.

Amennyiben a különleges tárgyalócsoport 
vagy az európai üzemi tanács tagjának 
vagy a valamely hajó legénységének 
tagjaként működő képviselőjének fizikai 
jelenléte nem lehetséges, a munkavállalók 
képviseleti lehetőségeinek maximalizálása 
érdekében a lehető legnagyobb mértékben 
ki kell használni az új kommunikációs és 
információs technológiákat.ˮ

Or. fr

Módosítás 10

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

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

„(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.”

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

Or. fr

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont 
98/59/EK irányelv
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk a következőképpen módosul: (1) Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő c) ponttal 
egészül ki:

az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontját el 
kell hagyni. 

„c) átruházás: a 2001/23/EK irányelv 
értelmében vett átruházás.”;

b) az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontját el 
kell hagyni. 

Or. fr

Módosítás 12

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

Amennyiben a tervezett csoportos 
létszámcsökkentés tengerjáró hajó 
legénységének tagjait érinti, a munkáltató
azon állam illetékes hatóságának címzi az 
értesítést, amelynek lobogója alatt a hajó 
közlekedik.

Or. fr

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„1 a. 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. fr

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 pont



PR\1040773HU.doc 13/16 PE541.670v01-00

HU

2001/23/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„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.”

Or. fr

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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.

(3) Ez az irányelv vonatkozik a tengerjáró 
hajók valamely vállalkozás, üzlet vagy 
ezek egy részének az (1) bekezdés szerinti 
átruházásának részét képező 
átruházására, amennyiben az 
átruházandó rész a Szerződés területi 
hatálya alá tartozó területen található, 
illetve az átruházandó vállalkozás, üzlet
vagy ezek átruházandó része a Szerződés 
területi hatálya alá tartozó területen 
marad.

Ez az irányelv nem alkalmazandó abban 
az esetben, ha az átruházás tárgya 
kizárólag egy vagy több tengerjáró hajó.

Or. fr
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Módosítás 16

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

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 
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. fr

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 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. fr
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslatának célja az Európai Unió 28 tagállama valamelyikének 
lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén dolgozó tengerészek munkafeltételeinek javítása, 
figyelembe véve ugyanakkor az ágazatra jellemző sajátosságokat. Ez az irányelvre irányuló 
javaslat következésképpen öt korábban elfogadott és a tengerészeket a hatályukból kizáró 
irányelv felülvizsgálatának felel meg. Az előadó emlékezteti az Európai Bizottságot arra, 
hogy a tengerészekre vonatkozó, az öt irányelvben szereplő kizárások eredetileg nem 
szerepeltek a bizottsági javaslatokban, hanem más partnerekkel folytatott tárgyalások 
eredményei. 

Az említett öt irányelv a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére 
vonatkozó 2008/94/EK irányelv, az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról szóló 2009/38/EK 
irányelv, a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének 
létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 98/59/EK irányelv és a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások átruházása esetén történő védelméről szóló 2001/23/EK irányelv. 

Az előző jogalkotási ciklus végén a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 
elutasított egy e javaslatról szóló jelentéstervezetet. A jelentés kudarcának két fő oka az 
időhiány és kidolgozásának sürgőssége volt. 
A kontextus azonban megváltozott, mivel néhány héttel ezelőtt a fő szociális partnerek 
európai szinten lényeges megállapodást értek el az Európai Bizottság ezen javaslatával 
kapcsolatban. Az előadó igen kedvezően fogadja e megállapodást, amely lehetővé teszi az 
előrelépést és a tengerészeket sújtó diszkriminatív helyzet, illetve a tagállamok közötti 
tisztességtelen verseny kiküszöbölését, amelyben egyes tagállamok a munkafeltételek 
javítását helyezték előtérbe, és nem vagy csak kevéssé éltek a kizárásokkal, míg mások 
mindet alkalmazták. Az előadó elégedettségének ad hangot továbbá amiatt, hogy a szociális 
partnereknek sikerült egyensúlyt teremteniük a munkavállalók védelmének fokozása és a 
tengerészeti ágazat versenyképességének megóvása – az Európai Unió egyik jövőbeli 
kihívása – között. 

Az előadó ezenkívül köszönetet mond a szociális partnereknek a vállvetve végzett 
munkájukért, amely lehetővé teszi majd az évek óta csökkenő népszerűségű tengerészeti 
ágazat vonzerejének helyreállítását. Hangsúlyozni kívánja, hogy a tengerészek 
munkafeltételeinek javítása révén lehetővé válik majd, hogy az ágazat új lendületet kapjon, és 
hangot ad annak, hogy ez hozzájárul majd az Európai Bizottság által 2007. október 10-én 
közzétett kék könyvben kitűzött célkitűzés megvalósításához, nevezetesen a tengerészeti és a 
halászati ágazaton belül a munkavállalók számának mennyiségi növekedéséhez, illetve 
munkafeltételeik minőségi javulásához, amely nélkül az első célkitűzés sem teljesülhet. 

Az előadó elégedettségének ad hangot a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságán 
belüli összes képviselőcsoport árnyékelőadóival végzett munkával kapcsolatban is. Köszöni, 
hogy kifejtették álláspontjukat, ami lehetővé tette számára, hogy figyelembe vegye a 
különböző érzékeny pontokat, és azokat jelentéstervezetében a lehető legjobban 
egybefoglalja.
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Az előadó tehát az e célokra és e módszerre épülő jelentéstervezethez kéri támogatásukat. 


