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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2009/45/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben16 meghatározott közös 
biztonsági követelmények magas szinten 
tartása és az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása érdekében a szóban forgó 
irányelv alkalmazását javítani kell. A 
2009/45/EK irányelvet kizárólag azokra a 
személyszállító hajókra és vízi járművekre 
kell alkalmazni, amelyeket szem előtt 
tartva az irányelvben szereplő biztonsági 
követelményeket kidolgozták. Éppen ezért 
ki kell zárni az irányelv hatálya alól 
bizonyos hajótípusokat, így például a 
segédhajókat, a vitorlás hajókat, valamint 
azokat, amelyek a hajó gazdasági 
tevékenységével összefüggésben a hajó 
fedélzetén foglalkoztatott vagy tengeri 
létesítményeken dolgozó személyeket 
szállítanak.

(1) A 2009/45/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben16  meghatározott közös 
biztonsági követelmények és az utasok 
bizalmának magas szinten tartása és az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében a szóban forgó irányelv 
alkalmazását javítani kell. A 2009/45/EK 
irányelvet kizárólag azokra a 
személyszállító hajókra és vízi járművekre 
kell alkalmazni, amelyeket szem előtt 
tartva az irányelvben szereplő biztonsági 
követelményeket kidolgozták. Éppen ezért 
ki kell zárni az irányelv hatálya alól 
bizonyos hajótípusokat, így például a 
segédhajókat, a vitorlás hajókat, valamint 
azokat, amelyek a hajó gazdasági 
tevékenységével összefüggésben a hajó 
fedélzetén foglalkoztatott vagy tengeri 
létesítményeken dolgozó személyeket 
szállítanak.

_________________ _________________
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16 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
május 6-i 2009/45/EK irányelve a 
személyhajókra vonatkozó biztonsági 
szabályokról és követelményekről (HL L 
163., 2009.6.25., 1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/45/EK irányelve (2009. május 6.) a 
személyhajókra vonatkozó biztonsági 
szabályokról és követelményekről (HL L 
163., 2009.6.25., 1. o.).

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hajón szállított segédhajókat arra 
használják, hogy a személyhajókról a 
legrövidebb tengeri útvonalon, 
közvetlenül utasokat szállítsanak a partra, 
illetve onnan vissza. E hajók nem 
alkalmasak és nem használhatók más 
jellegű szolgáltatásokra, például 
tengerparti látványosságok megtekintését 
célzó kirándulások céljára.  E 
kirándulásokat a parti állam 
személyhajókra vonatkozó előírásainak 
megfelelő hajókkal kell végezni, amint azt 
többek között az IMO-iránymutatások is 
előírják (MSC.1/Circ.1417 A 
személyhajók segédhajóira vonatkozó 
iránymutatásokról). A Bizottságnak fel 
kell mérnie a hajón szállított segédhajókra 
vonatkozó közös európai előírások – 
például kötelező erejű rendelkezések – 
szükségességét és 2020 előtt egyedi 
iránymutatásokat kell kiadnia, többek 
között a szabályok és előírások tagállamok 
közötti harmonizálásának elősegítése 
érdekében. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 2009/45/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv kizárja hatálya alól a 
nem gépi hajtású személyhajókat. 
Vitorláshajókat nem szabad az említett 
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irányelv alapján besorolni, amennyiben 
gépi meghajtásuk kizárólag kiegészítő és 
vészhelyzeti felhasználásra szolgál. A 
Bizottságnak ezért fel kell mérnie az e 
hajókategóriára vonatkozó közös európai 
előírások szükségességét, és 2020-ig 
mindenképpen egyedi iránymutatásokat 
kell kiadnia. Ezen iránymutatásoknak a 
tagállamokban alkalmazott szabályok és 
követelmények harmonizálását is elő kell 
segíteniük anélkül, hogy az IMO 
szabályaiban meghatározottakon felül 
további követelményeket írnának elő.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tengeri létesítményekre 
munkavállalókat szállító hajók 
közlekednek.  E munkavállalóknak 
kötelező biztonsági képzést kell sikeresen 
teljesíteniük, és/vagy bizonyos kötelező 
egészségügyi alkalmassági 
kritériumoknak kell megfelelniük. 
Ennélfogva őket „különleges” utasoknak 
kell tekinteni, akikre ezen irányelv 
hatályán kívül eltérő és egyedi biztonsági 
szabályokat kell alkalmazni. A tagállamok 
tevékenyen támogatják az IMO tengeren 
telepített úszóművekre vonatkozó 
biztonsági előírásaival kapcsolatos 
munkát, a szervezet MSC.418(97). sz. 
határozatának megfelelően.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A célravezető szabályozást célzó 
program (REFIT)17  rámutatott, hogy az 
alumíniumból készült hajók részére a 
bizonyítványok kiadását nem minden 

(2) A célravezető szabályozást célzó 
program (REFIT) 17rámutatott, hogy az 
alumíniumból készült hajók részére a 
bizonyítványok kiadását nem minden 
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tagállam a 2009/45/EK irányelv alapján 
végzi. Az ebből származó különbségek 
aláássák azon cél elérését, hogy az Unión 
belül közlekedő hajók utasai egyformán 
magas biztonsági szintet élvezzenek. 
Annak érdekében, hogy ne legyenek 
eltérések az alumínium „egyenértékű 
anyagként” való meghatározása és a 
kapcsolódó tűzvédelmi követelmények 
alkalmazása tekintetében az irányelv 
hatályának értelmezésében, 
egyértelműsíteni kell az „egyenértékű 
anyag” fogalmának meghatározását.

tagállam a 2009/45/EK irányelv alapján 
végzi. Az ebből származó különbségek 
aláássák azon cél elérését, hogy az Unión 
belül közlekedő hajók utasai egyformán 
magas biztonsági szintet élvezzenek. 
Annak érdekében, hogy ne legyenek 
eltérések az alumínium „egyenértékű 
anyagként” való meghatározása és a 
kapcsolódó tűzvédelmi követelmények 
alkalmazása tekintetében az irányelv 
hatályának értelmezésében, 
egyértelműsíteni kell az „egyenértékű 
anyag” fogalmának meghatározását. 
Következésképpen az alumíniumot 
valamennyi tagállamban az acéllal 
egyenértékű anyagnak kell tekinteni. 
Ugyanakkor megállapítást nyert, hogy az 
alumíniumhajókra vonatkozó, hatályos 
nemzeti szabályok a belföldi forgalomban 
közlekedő személyek számára magas 
szintű biztonságot garantálnak. A 
tagállamok számára ezért meg kell 
engedni, hogy megőrizzék jelenlegi 
szigorúbb tűzmegelőzési módszereiket. 

_________________ _________________
17 COM(2015)508. 17 COM(2015)0508.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jogbiztonság és a következetesség 
növelése érdekében több 
fogalommeghatározást és hivatkozást is 
naprakésszé kell tenni, és jobban össze kell 
hangolni a vonatkozó nemzetközi és uniós 
szabályokkal. Ennek során kiemelt 
figyelmet kell szentelni annak, hogy ne 
változzon a 2009/45/EK irányelv meglévő 
hatóköre és a jogszabály által garantált 
biztonsági szint. Jobban össze kell például 
hangolni a „hagyományos hajó” fogalmát a 
2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben18  szereplő meghatározással, 
ugyanakkor meg kell őrizni az építés évére 
és az anyagtípusra vonatkozó jelenlegi 

(3) A jogbiztonság és a következetesség 
növelése érdekében több 
fogalommeghatározást és hivatkozást is 
naprakésszé kell tenni, és jobban össze kell 
hangolni a vonatkozó nemzetközi és uniós 
szabályokkal. Ennek során kiemelt 
figyelmet kell szentelni annak, hogy ne 
változzon a 2009/45/EK irányelv jelenlegi 
hatálya, és emelkedjen a jogszabály által 
garantált biztonsági szint. Jobban össze 
kell például hangolni a „hagyományos 
hajó” fogalmát a 2002/59/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben18 
szereplő meghatározással, ugyanakkor meg 
kell őrizni az építés évére és az 
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kritériumokat. A kedvtelési célú hajók és 
vízi járművek meghatározását még 
szorosabban össze kell hangolni az 
„Életbiztonság a tengeren” tárgyú 
nemzetközi egyezménnyel (SOLAS-
egyezmény).

anyagtípusra vonatkozó jelenlegi 
kritériumokat. A kedvtelési célú hajók és 
vízi járművek meghatározását még 
szorosabban össze kell hangolni az 
„Életbiztonság a tengeren” tárgyú 
nemzetközi egyezménnyel (SOLAS-
egyezmény).

_________________ _________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
június 27-i 2002/59/EK irányelve a 
közösségi hajóforgalomra vonatkozó 
megfigyelő és információs rendszer 
létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 
2002.8.5., 10. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/59/EK irányelve (2002. június 27.) a 
közösségi hajóforgalomra vonatkozó 
megfigyelő és információs rendszer 
létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 
2002.8.5., 10. o.).

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az arányosság elvét tekintve a 
SOLAS-egyezményből eredő jelenlegi, 
előíró jellegű követelményeknek a 24 
méternél rövidebb kisméretű 
személyszállító hajókra való adaptálása 
problémásnak bizonyult. Továbbá a 
kisméretű hajókat az esetek többségében 
nem acélból építik, és ezért igen korlátozott 
azon hajók száma, amelyek 
bizonyítványának kiadása a 2009/45/EK 
irányelv alapján történik. Mivel az irányelv 
nem tartalmaz kifejezetten a 24 méternél 
rövidebb hajókra vonatkozó biztonsági 
szempontokat és megfelelő előírásokat, 
ezeket a hajókat ki kell zárni az irányelv 
hatálya alól, és a rájuk vonatkozó 
biztonsági előírásokat a tagállamoknak kell 
meghatározniuk, mivel ők jobban meg 
tudják ítélni, hogy az említett hajók 
esetében melyek a hajózást a part vagy 
kikötő távolsága, valamint az időjárási 
körülmények tekintetében helyi szinten 
befolyásoló tényezők.

(4) Az arányosság elvét tekintve a 
SOLAS-egyezményből eredő jelenlegi, 
előíró jellegű követelményeknek a 24 
méternél rövidebb kisméretű 
személyszállító hajókra való adaptálása 
problémásnak bizonyult. Továbbá a 
kisméretű hajókat az esetek többségében 
nem acélból építik, és ezért igen korlátozott 
azon hajók száma, amelyek 
bizonyítványának kiadása a 2009/45/EK 
irányelv alapján történik. Mivel az irányelv 
nem tartalmaz kifejezetten a 24 méternél 
rövidebb hajókra vonatkozó biztonsági 
szempontokat és megfelelő előírásokat, 
ezeket a hajókat ki kell zárni az irányelv 
hatálya alól, és a rájuk vonatkozó 
biztonsági előírásokat a tagállamoknak kell 
meghatározniuk, mivel ők jobban meg 
tudják ítélni, hogy az említett hajók 
esetében melyek a hajózást a part vagy 
kikötő távolsága, valamint az időjárási 
körülmények tekintetében helyi szinten 
befolyásoló tényezők. Ezen előírások 
meghatározása során a tagállamoknak a 
Bizottság által kiadott iránymutatással 
összhangban kell eljárniuk.  Ennek során 
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figyelembe kell venniük az egyéb 
nemzetközi megállapodásokat és IMO-
egyezményeket is, és el kell kerülniük a 
nemzetközi szabályokon túlmutató 
követelmények bevezetését. A 
Bizottságnak az e hajókra vonatkozó 
iránymutatásokat a 2017. évi bizottsági 
munkaprogramnak megfelelően ki kell 
dolgoznia.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Tekintettel Görögország földrajzi és 
éghajlati sajátosságaira, továbbá 
figyelembe véve, hogy jelentős számú 
szigete számára biztosítania kell a 
rendszeres összeköttetést a szárazfölddel 
és más görög szigetekkel, valamint hogy 
ennek következtében igen magas az ország 
lehetséges tengeri összeköttetéseinek a 
száma, Görögország részére engedélyezni 
kell, hogy eltérjen a tengerszakaszok 
megállapítására vonatkozó 
követelménytől. Görögország számára 
engedélyezni kell különösen, hogy a 
személyhajókat azon tengeri útvonal 
szerint osztályozza, amelyen közlekednek, 
a személyhajók osztályaira vonatkozó 
ugyanazon kritériumok és ugyanazon 
biztonsági előírások fenntartása mellett.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az átláthatóság növelése és a 
tagállamok által biztosított mentességekről, 
egyenértékűségekről és járulékos 
biztonsági követelményekről való 
jelentéstétel megkönnyítése érdekében a 
Bizottságnak egy e célra szolgáló 

(7) Az átláthatóság növelése és a 
tagállamok által biztosított mentességekről, 
egyenértékűségekről és járulékos 
biztonsági követelményekről való 
jelentéstétel megkönnyítése érdekében a 
Bizottságnak a tagállamokkal 
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adatbázist kell létrehoznia és működtetnie. 
Az adatbázisban a bejelentett intézkedések 
tervezetét és végleges változatát is meg 
kell őrizni.

együttműködve egy e célra szolgáló 
adatbázist kell létrehoznia és működtetnie, 
valamint egy nyilvánosan hozzáférhető 
honlapon közzétennie.  Az adatbázisban a 
bejelentett intézkedések tervezetét és 
végleges változatát is meg kell őrizni.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nemzetközi szinten végbemenő 
fejlődés és összegyűlt tapasztalatok 
figyelembevétele, valamint az átláthatóság 
fokozása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
alapján olyan jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szükség esetén egyes nemzetközi 
okmányok módosításait kizárják az 
irányelv hatálya alól, valamint amelyek 
naprakésszé teszik a műszaki 
követelményeket, és meghatározzák azon 
adatbázis használatának feltételeit, amelyet 
a Bizottság a tagállamok által ezen irányelv 
szerinti mentességek és eltérési kérelmek 
nyilvántartása céljából működtet. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során, többek között 
szakértői szinten, megfelelő konzultációkat 
folytasson, és a konzultációkra a 
szabályozás javításáról szóló, 2016. április 
13-i intézményközi megállapodásban 
szereplő elvekkel összhangban kerüljön 
sor. Ennek megfelelően a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésében való 
egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
minden dokumentumot a tagállami 
szakértőkkel egy időben kell megkapnia, és 
szakértőiknek következetesen lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek a 
Bizottság szakértői csoportjainak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó ülésein.

(9) A nemzetközi szinten végbemenő 
fejlődés és összegyűlt tapasztalatok 
figyelembevétele, valamint az átláthatóság 
fokozása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
alapján olyan jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szükség esetén egyes nemzetközi 
okmányok módosításait kizárják az 
irányelv hatálya alól, valamint amelyek 
naprakésszé teszik a műszaki 
követelményeket, és meghatározzák azon 
adatbázishoz való hozzáférés és az 
adatbázis használatának részletes 
szabályait, amelyet a Bizottság a 
tagállamok által ezen irányelv szerinti 
mentességek és eltérési kérelmek 
nyilvántartása céljából működtet. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során, többek között 
szakértői szinten, megfelelő konzultációkat 
folytasson, és a konzultációkra a 
szabályozás javításáról szóló, 2016. április 
13-i intézményközi megállapodásban 
szereplő elvekkel összhangban kerüljön 
sor. Ennek megfelelően a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésében való 
egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
minden dokumentumot a tagállami 
szakértőkkel egy időben kell megkapnia, és 
szakértőiknek következetesen lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek a 
Bizottság szakértői csoportjainak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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előkészítésével foglalkozó ülésein.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az uniós 
kikötőkből induló és oda érkező utakon 
közlekedő személyhajók egyenlő 
versenyfeltételek között működhessenek, 
függetlenül attól, hogy milyen jellegű 
utazást hajtanak végre, az Unió azon 
fellépését, amelynek célja az IMO-n belül a 
SOLAS-egyezmény szabályainak 
felülvizsgálatára irányuló munka 
elősegítése, össze kell hangolni az Európai 
Unió működéséről szóló szerződéssel.

(10) Annak érdekében, hogy az uniós 
kikötőkből induló és oda érkező utakon 
közlekedő személyhajók egyenlő 
versenyfeltételek között működhessenek, 
függetlenül attól, hogy milyen jellegű 
utazást hajtanak végre, az Unió azon 
fellépését, amelynek célja az IMO-n belül a 
SOLAS-egyezmény szabályainak 
felülvizsgálatára és tökéletesítésére 
irányuló munka elősegítése, össze kell 
hangolni az Európai Unió működéséről 
szóló szerződéssel.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az emberi tényező a hajó 
biztonságának és az azzal kapcsolatos 
eljárásoknak alapvető elemét képezi.  A 
magas szintű biztonság fenntartása 
érdekében fontos figyelembe venni a 
biztonság, a fedélzeti élet- és 
munkakörülmények, illetve a képzés 
közötti összefüggést, valamint hogy 
megfelelő oktatást kell biztosítani a 
határokon átnyúló mentési és vészhelyzeti 
műveletek számára. Az Uniónak ezért 
nemzetközi keretek között is proaktív 
szerepet kell játszania a hajókon dolgozó 
munkavállalók szociális dimenziójának 
nyomon követése és javítása érdekében.

Módosítás 13
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Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A végrehajtási és átültetési 
folyamatok megkönnyítése érdekében 
támogatni kell az EMSA szerepét és a már 
meglévő, a személyhajók biztonságával 
foglalkozó, a tengerbiztonsági csoporthoz 
tartozó szakértői csoport (PSS EG) 
igénybevételét.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d a pont (új)
2009/45/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – q pont – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

da) az első albekezdés q) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép:

„tengerszakasz”: a 4. cikk (2) bekezdése 
értelmében meghatározott terület.

»tengerszakasz vagy tengeri útvonal«: a 4. 
cikk (2) bekezdése értelmében 
meghatározott terület vagy – ha földrajzi 
okokból tengerszakasz nem 
meghatározható – útvonal;

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont– j pont
2009/45/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – z a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

za) »egyenértékű anyag«: olyan 
alumíniumötvözet vagy más nem éghető 
anyag, amely szigetelésének köszönhetően 
olyan szerkezeti és ellenállási 
tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a 
szabványos tűzállósági vizsgálat során 
megegyeznek az acél tulajdonságaival;

za) »egyenértékű anyag«: olyan 
alumíniumötvözet vagy más nem éghető 
anyag, amely önmagában vagy a 
szigetelésének köszönhetően olyan 
szerkezeti és ellenállási tulajdonságokkal 
rendelkezik, amelyek a szabványos 
tűzállósági vizsgálat során megegyeznek az 
acél tulajdonságaival; 
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont– j pont
2009/45/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – z c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

zc) zc) »hagyományos hajó«: az 1965 
előtt tervezett történelmi személyhajók és 
azok túlnyomó részt eredeti anyagból 
épült másolatai (köztük a tengerész 
szaktudás és hagyományok előmozdítása 
céljából tervezett hajók), amelyek élő 
kulturális emlékműként szolgálnak, és 
amelyeket a tengerész szaktudás és 
gyakorlat hagyományos alapelvei szerint 
közlekedtetnek;

zc) »hagyományos hajók«: valamennyi 
történelmi hajótípus és azok másolatai, 
beleértve azokat, amelyeket a 
hagyományos szakismeret és tengerészeti 
szaktudás támogatása és elősegítése 
céljából építettek, amelyek egyben élő 
kulturális emlékműként szolgálnak, és 
amelyeket a tengerész szaktudás és 
gyakorlat hagyományos alapelvei szerint 
közlekedtetnek;

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont– j pont
2009/45/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – ze pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ze) »segédhajó«: hajón szállított olyan 
kisebb hajó, amely egy álló személyhajóról 
rendeltetésszerűen több mint 12 utast a 
partra szállít, illetve onnan visszaszállít;

ze) »segédhajó«: hajón szállított, az IMO 
MSC.1/Circ.1417 iránymutatások 
értelmében vett olyan kisebb hajó, amely 
egy álló személyhajóról rendeltetésszerűen 
több mint 12 utast közvetlenül, a 
legrövidebb tengeri útvonalon a partra 
szállít, illetve onnan visszaszállít;

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)
2009/45/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
Az első albekezdés a) pontjától eltérve 
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Görögország a tengerszakaszok listájának 
összeállítása és aktualizálása helyett 
összeállíthatja és szükség esetén 
aktualizálhatja a tengeri útvonalak 
Görögország valamennyi útvonalát 
tartalmazó listáját. Ennek során 
Görögországnak az (1) bekezdésben 
meghatározott személyhajóosztályokra 
vonatkozó megfelelő kritériumokat kell 
alkalmaznia.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont– b pont
2009/45/EK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2009/16/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv* rendelkezései értelmében 
a kikötő szerinti állam megvizsgálhatja a 
belföldi úton közlekedő személyhajókat 
vagy nagysebességű utasszállító vízi 
járműveket, és átvizsgálhatja okmányaikat.

(3) A 2009/16/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv* rendelkezései értelmében 
a kikötő szerinti állam megvizsgálhatja a 
belföldi úton közlekedő személyhajókat, 
ro-ro komphajókat vagy nagysebességű 
utasszállító vízi járműveket, és 
átvizsgálhatja okmányaikat.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont– e pont
2009/45/EK irányelv
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen irányelv hatálybalépése előtt 
épített, egyenértékű anyagból készült 
hajóknak legkésőbb [a 2. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett időponttól számított 5 éven belül]-
án/-én teljesíteniük kell az irányelv 
követelményeit.”;

(6) A ... [a 2. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében említett átültetési 
időpont] előtt épített, egyenértékű 
anyagból készült hajóknak legkésőbb ... 
[illessze be a dátumot: a 2. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett időponttól számított öt év]-ig 
teljesíteniük kell az irányelv 
követelményeit.

Módosítás 21
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – e a pont (új)
2009/45/EK irányelv
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A cikk a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
(6a) A (6) bekezdéstől eltérve az a 
tagállam, amely ... [a hatálybalépés 
dátuma]-án/én több mint 60, a lobogója 
alatt közlekedő, alumíniumötvözetből 
készült személyhajóval rendelkezik, az 
alumíniumötvözetből készült B., C. és D. 
osztályú személyhajókat ... [illessze be a 
dátumot: a 2. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében meghatározott 
átültetési dátum után 8 évvel tizennégy 
évig terjedő időtartamra]-ig mentesítheti 
ezen irányelv rendelkezései alól, feltéve, 
hogy a biztonság szintje nem csökken, a 
mentesített hajókat ... [a 2. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
meghatározott átültetési dátum] előtt 
építették, és e hajók kizárólag az adott 
tagállam kikötői között közlekednek.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont– b pont
2009/45/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Bármely ilyen intézkedés vonatkozik 
minden, ugyanolyan meghatározott 
feltételek mellett működő, azonos osztályú 
személyhajóra vagy vízi járműre, lobogója 
és üzemeltetője nemzetiségére vagy 
alapítási helyére való tekintet nélkül.”
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont– b pont
2009/45/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 4 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A (3) bekezdésben említett intézkedések 
csak addig érvényesek, amíg a hajó vagy 
vízi jármű a meghatározott feltételek 
mellett üzemel.”

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont– b pont
2009/45/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második és a negyedik albekezdésben 
említett intézkedéseket a Bizottság által e 
célra létrehozott és működtetett 
adatbázison keresztül kell bejelenteni. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
adatbázishoz való hozzáférés 
feltételeiről.”;

A második és a negyedik albekezdésben 
említett intézkedéseket a Bizottság által e 
célra létrehozott, működtetett és 
nyilvánosan hozzáférhető honlapon 
elérhetővé tett adatbázison keresztül kell 
bejelenteni. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az adatbázishoz való 
hozzáférés részletes szabályairól.”;

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
2009/45/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzetközi utakon közlekedő 
személyhajók tekintetében az Unió 
javaslatokat nyújt be az IMO-nak, hogy 
előmozdítsa az IMO-n belül folyó azon 
munkát, amelynek célja az 1974. évi 

(1) A nemzetközi utakon közlekedő 
személyhajók tekintetében az Unió 
javaslatokat nyújt be az IMO-nak, hogy 
előmozdítsa az IMO-n belül folyó azon 
munkát, amelynek célja az 1974. évi 
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SOLAS-egyezmény naprakész 
változatában szereplő, a közigazgatási 
szervek szabad belátására bízott kérdéseket 
magába foglaló szabályainak 
felülvizsgálata, a szabályok összehangolt 
értelmezése és ez utóbbiak értelemszerű 
módosításainak elfogadása.

SOLAS-egyezmény naprakész 
változatában szereplő, a közigazgatási 
szervek szabad belátására bízott kérdéseket 
magába foglaló szabályainak 
felülvizsgálata és tökéletesítése, a 
szabályok összehangolt értelmezése és ez 
utóbbiak értelemszerű módosításainak 
elfogadása.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
2009/45/EK irányelv
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 15. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
A szankcióknak tekintettel kell lenniük a 
rendelet megsértésének súlyosságára, 
időtartamára és szándékos jellegére, és 
azokat növelni kell, ha súlyosbító tényezők 
alkalmazandók.


