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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 jogi 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 jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0567),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0384/2018),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i 
véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0004/2019),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

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

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

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
391/2009/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden elismert szervezetet 
rendszeresen és legalább kétévenként a 
Bizottság értékel, azzal a tagállammal 
(azokkal a tagállamokkal) közösen, 
amely(ek)től a szervezet a 2009/15/EK 
irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően felhatalmazást kapott, azt 
vizsgálva, hogy eleget tettek-e az e rendelet 
értelmében meglévő kötelezettségeknek, és 
hogy teljesülnek-e az I. mellékletben 
meghatározott minimumfeltételek. Az 
értékelésnek az elismert szervezetek azon 
tevékenységeire kell korlátozódnia, 
amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak.”

(1) Minden elismert szervezetet 
rendszeresen és legalább kétévenként a 
Bizottság értékel, azzal a tagállammal 
(azokkal a tagállamokkal) közösen, 
amely(ek)től a szervezet a 2009/15/EK 
irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően felhatalmazást kapott, azt 
vizsgálva, hogy eleget tettek-e az e rendelet 
értelmében meglévő kötelezettségeknek, és 
hogy teljesülnek-e az I. mellékletben 
meghatározott minimumfeltételek. Az 
értékelésnek az elismert szervezetek azon 
tevékenységeire kell korlátozódnia, 
amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak.” 
A Bizottság elősegíti a tagállamok 
részvételét az értékelésben azáltal, hogy 
egy felügyeleti programot hoz létre, melyet 
a tagállamok az IMO A.1070(28). sz. 
határozata és a 2009/15/EK irányelv 9. 
cikke szerinti kötelezettségeik teljesítése 
során használhatnak.”
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INDOKOLÁS

1. A jelenlegi helyzet

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének 
megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt jelenti, hogy 
az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-ától kezdődően nem 
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra. Az Egyesült Királyság ezt követően harmadik 
országgá válik.

Ennek következtében a tengeri szállításra vonatkozó uniós jogszabályok többé nem lesznek 
alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Az uniós jog egyik érintett területe a tagállamok 
lobogója alatt közlekedő hajók felügyeletét és vizsgálatát végző szervezetek (a továbbiakban: 
„elismert szervezetek”) uniós szintű elismerése.

A 391/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottság által uniós 
szinten elismert hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezeteket a Bizottságnak legalább 
kétévenként értékelnie kell, azzal a tagállammal közösen, amely eredetileg beterjesztette az 
adott szervezet elismerésére vonatkozó kérelmet („szponzor” tagállam).

A rendelet 7. és 8. cikkéből következik, hogy az elismert szervezeteknek ahhoz, hogy 
folytatólagosan uniós elismerést élvezzenek, továbbra is teljesíteniük kell a rendelet I. 
mellékletében meghatározott követelményeket és minimumkövetelményeket. Ezt a Bizottság 
– a „szponzor” tagállammal együtt – a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban végzett 
folyamatos újraértékelés útján ellenőrzi.
Azon szervezetek esetében, amelyeknek az Egyesült Királyság a „szponzor” tagállama, az 
Egyesült Királyság a kilépését követően már nem vehet részt a rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdése alapján végzett értékelésekben. Következésképpen a szóban forgó szervezetek 
uniós szintű elismertségének további érvényessége megkérdőjelezhetővé válik, és a rendelet 
meglévő rendelkezései alapján nem tisztázható kellő jogbiztonsággal.

A szervezetek uniós elismertségének az Egyesült Királyság kilépése miatti potenciális 
elvesztése hátrányos következményekkel járhat a 27 tagú EU azon tagállamai lobogóinak 
versenyképessége és vonzereje szempontjából, amelyektől ezek az elismert szervezetek 
felhatalmazást kaptak arra, hogy a nevükben eljárjanak a jogszabályban előírt hajófelügyeleti, 
hajóvizsgálati és hajótanúsítási feladatok ellátása céljából. Jelenleg felhatalmazási 
megállapodások vannak érvényben a 27 tagú EU tagállamainak többsége és az érintett 
elismert szervezetek között, az Egyesült Királyság kilépése után azonban nem vehetnék többé 
igénybe az elismert szervezetek munkáját a lobogójuk alatt közlekedő flottájuk tekintetében. 
Ugyanakkor az e szervezeteket osztályozási célból is használó hajótulajdonosok azzal 
dilemmával szembesülnének, hogy vagy le kellene cserélniük lobogójukat nem uniós 
lobogóra, vagy kockáztatnák az érintett szervezettekkel kötött hajóosztályozási 
magánszerződéseik megsértését.

2. A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslata oly módon módosítaná a rendelet 8. cikkének (1) bekezdését, hogy azt a 
jelenlegi követelményt, amely szerint csak a „szponzor” tagállam vesz részt a Bizottság által 
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végzett rendszeres értékelési eljárásban, felváltja azzal a követelménnyel, amely biztosítja 
mindazon tagállamok részvételét, amelyek egy elismert szervezetet felhatalmaztak. A javasolt 
jogalkotási intézkedés lehetővé tenné, hogy a Bizottság az értékelést ne csak a „szponzor” 
tagállammal, hanem bármely olyan tagállammal közösen végezze el, amely az érintett 
elismert szervezetet a 2009/15/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában 
felhatalmazta, hogy a nevében eljárjon.

3. Az előadó javaslata

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és úgy véli, hogy az megoldaná a jogbizonytalanság 
problémáját az elismert szervezetek területén az Egyesült Királyság kilépését követően, 
biztosítaná az üzletvitel folytonosságát az érintett hajótulajdonosok számára és az érintett 
szervezetekkel dolgozó, a 27 tagú EU tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók 
versenyképességét.

Az előadó ezért a Bizottság javaslatának módosítás nélküli elfogadását javasolja.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
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és tanácsi rendeletre
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