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Jelmagyarázat

* Konzultációs eljárás 
a leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
a leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikkében említett esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
a leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
a leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok 
vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Együttdöntési eljárás : első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0587)1,

– tekintettel az EK szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) 
bekezdésére, amelynek értelmében a javaslatot a Bizottság előterjesztette (C6-0038/2006), 
(C6-0038/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
 (2) preambulumbekezdés

(2) A Tanács 1993. június 8-i, a tengerek 
biztonságára vonatkozó közös politikáról 
szóló állásfoglalásában célul tűzte ki a 
szabványoknak nem megfelelő hajók 
kiutasítását a Közösség vizeiről, és 
elsőbbséget biztosított egy olyan közösségi 

(2) A Tanács 1993. június 8-i, a tengerek 
biztonságára vonatkozó közös politikáról 
szóló állásfoglalásában célul tűzte ki a 
szabványoknak nem megfelelő hajók 
kiutasítását a Közösség vizeiről, és 
elsőbbséget biztosított egy olyan közösségi 

1 A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
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fellépés megvalósításának, amely a 
hajóosztályozó társaságok számára közös 
szabványok kidolgozásával biztosítja a 
nemzetközi szabályok hatékony és 
egységes alkalmazását.

fellépés megvalósításának, amely az 
elismert szervezetek számára közös 
szabványok kidolgozásával biztosítja a 
nemzetközi szabályok hatékony és 
egységes alkalmazását.

Indokolás

Annak ellenére, hogy a „hajóosztályozó társaságok” kifejezés létezik, előnyösebbnek tűnik 
ugyanazon megnevezés alkalmazása az egész szövegben.

Módosítás: 2
 (5) preambulumbekezdés 

Nem érinti a magyar nyelvű változatot.

Módosítás: 3
 (6) preambulumbekezdés 

(6) Az említett egyezmények 
rendelkezéseivel összhangban a tagállamok 
különféle mértékben felhatalmazást 
adhatnak hajófelügyeleti és hajóvizsgáló 
szervezetek, általános nevükön 
hajóosztályozó társaságok számára az 
egyezmények betartásának ellenőrzésére, 
és átruházhatják a vonatkozó biztonsági 
bizonyítványok kibocsátásának jogát.

(6) Az említett egyezmények 
rendelkezéseivel összhangban a tagállamok 
különféle mértékben felhatalmazást 
adhatnak hajófelügyeleti és hajóvizsgáló 
szervezetek, általános nevükön 
hajóosztályozó társaságok számára az 
egyezmények betartásának ellenőrzésére, 
és átruházhatják a vonatkozó biztonsági és 
környezetszennyezés-megelőzési 
bizonyítványok kibocsátásának jogát.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg technikai helyesbítése.

Módosítás: 4
 (8) preambulumbekezdés 

(8) Továbbá ezeknek a szervezeteknek 
kötelessége a hajók tervezésére, 
megépítésére, karbantartására és 
vizsgálatára vonatkozó szabályok 
megalkotása és végrehajtása, valamint a 

(8) Továbbá ezek a szervezetek alkotják 
meg és hajtják végre a hajók tervezésére, 
megépítésére, karbantartására és 
vizsgálatára vonatkozó szabályokat, 
valamint kötelességük a lobogó szerinti 
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vonatkozó bizonyítványok kiállításáról 
szóló nemzetközi egyezmények 
előírásainak való megfelelés. Annak 
érdekében, hogy ezt a feladatot 
megfelelően végre tudják hajtani, 
szigorúan függetlennek kell lenniük, 
valamint nagyfokú műszaki hozzáértéssel 
és szigorú minőségirányítási rendszerrel 
kell rendelkezniük.

állam nevében felügyelni a hajókat, a 
vonatkozó bizonyítványok kiállításáról 
szóló nemzetközi egyezmények 
előírásainak való megfelelés céljából. 
Annak érdekében, hogy ezt a feladatot 
megfelelően végre tudják hajtani, 
szigorúan függetlennek kell lenniük, 
valamint nagyfokú műszaki hozzáértéssel 
és szigorú minőségirányítási rendszerrel 
kell rendelkezniük.

Indokolás

Jelezni kell, hogy a tagállamok nevében végzett ezen feladat szintén nagy jelentőségű.

Módosítás: 5
 (17) preambulumbekezdés

(17) A tagállamok nevében eljáró 
szervezetek pénzügyi felelőssége 
szabályozásának különbözősége hátráltatná 
az ezen irányelv megfelelő végrehajtását. 
A probléma megoldása érdekében 
helyénvaló közösségi szinten bizonyos 
fokú harmonizációt elérni valamely 
elismert szervezet által okozott bármilyen 
eseményhez kapcsolódó felelősséggel 
kapcsolatban, amelyet bíróság vagy 
választottbíróság megállapított.

(17) A tagállamok nevében eljáró 
szervezetek pénzügyi felelőssége 
szabályozásának különbözősége hátráltatná 
az ezen irányelv megfelelő végrehajtását. 
A probléma megoldása érdekében 
helyénvaló közösségi szinten bizonyos 
fokú harmonizációt elérni valamely 
elismert szervezet által okozott bármilyen 
káreseményhez kapcsolódó felelősséggel 
kapcsolatban, amelyet bíróság vagy 
választottbíróság megállapított.

Indokolás

E pontban az „esemény” kifejezést a „káresemény” kifejezéssel kell helyettesíteni. Egy 
esemény egy kisebb, vagy az eljárási nyilvántartásba tartozó jelenség. A káresemény kifejezés 
tehát megfelelőbb, mivel pontosabb és szabatosabb. 

Módosítás: 6
 (25) preambulumbekezdés

(25) Elengedhetetlen, hogy a közösségi 
ellenőröknek a hajó lobogójára való 
tekintet nélkül hozzáférésük legyen a 
hajókhoz és a hajózási dokumentumokhoz 

(25) Az elismert szervezetek 
tevékenységének felügyelete keretében a 
közösségi ellenőröknek vagy 
vizsgálóbiztosoknak a hajó lobogójára való 
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annak megállapítása érdekében, hogy az 
elismert szervezetek eleget tesznek-e a 
minimális követelményeknek az 
osztályukba tartozó valamennyi hajó 
tekintetében.

tekintet nélkül hozzá kell férnie a hajókhoz 
és ez utóbbiak dokumentumaihoz annak 
megállapítása érdekében, hogy az elismert 
szervezetek eleget tesznek-e a jelen 
irányelvben megállapított minimális 
követelményeknek az osztályukba tartozó 
valamennyi hajó tekintetében.

Ugyanakkor  ez a feladat a lobogó szerinti 
állam szuverenitása és a lobogó szerinti 
állam hatósága által az I. melléklet B rész 
3. pontjának megfelelően megkövetelt 
információkra vonatkozó titoktartási 
kötelezettség közötti érdekellentétet 
idézhet elő, amely vitákat az IMO-n belül 
kell rendezni.

Indokolás

Az első módosítások technikai helyesbítések.

A kiegészítő bekezdés vonatkozásában, amely olyan érdekellentétről szól, amely egy 
ellenőrzés során merülhet fel; jelezni kell, hogy ezeket az IMO-n belül, ez utóbbi szerződéses 
kereteinek megfelelően kell rendezni.

Módosítás: 7
 (28) preambulumbekezdés

(28) Az elismert szervezetek azon 
képessége, hogy gyorsan felismerjék és 
helyrehozzák a szabályaikban, 
eljárásaikban és belső ellenőrzéseikben 
meglévő hibákat, nélkülözhetetlen az 
általuk ellenőrzött és bizonyítvánnyal 
ellátott hajók biztonsága szempontjából. 
Ezt a képességet egy független közös 
szervnek kell megerősítenie, amely közös 
fellépést tud javasolni valamennyi elismert 
szervezet tartós fejlődése és a Bizottsággal 
való produktív interakció biztosítása 
céljából.

(28) Az elismert szervezetek azon 
képessége, hogy gyorsan felismerjék és 
helyrehozzák a szabályaikban, 
eljárásaikban és belső ellenőrzéseikben 
meglévő hibákat, nélkülözhetetlen az 
általuk ellenőrzött és bizonyítvánnyal 
ellátott hajók biztonsága szempontjából. 
Ezt a képességet egy cselekvési 
függetlenséggel felruházott illetékes 
szervnek kell megerősítenie, amely közös 
fellépést tud javasolni valamennyi elismert 
szervezet tartós fejlődése és a Bizottsággal 
való produktív interakció biztosítása 
céljából.
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Indokolás

A szövegben a „közös” jelző törlendő, mivel kizárólag az elismert szervezetekre utal, míg a 
valóság ennél jóval összetettebb.

A „független” jelzőt az „a cselekvési függetlenség” kifejezéssel kell helyettesíteni, mivel nem 
a függetlenség felesleges kinyilatkoztatására, hanem az érintett szerv hatáskörének és valódi 
hatókörének biztosítására van szükség.

Módosítás: 8
 (28a) preambulumbekezdés (új)

(28a) Az elismert szervezetek szabályai és 
rendelkezései kulcstényezői a 
biztonságnak és a baleset- és 
környezetszennyezés-megelőzésnek. Ezek 
a szervezetek elkötelezték magukat 
szabályaik és rendelkezéseik 
harmonizálása mellett. Az európai 
jogszabályoknak ösztönöznie és 
támogatnia kell ezt a folyamatot, tekintve, 
hogy pozitív hatással lehet a tengeri 
biztonságra és az európai hajóipar 
versenyképességére.

Indokolás

Egyértelmű, hogy a rendelkezések harmonizálása már megkezdődött, és a folyamatot a 
tengeri biztonság valamint az európai hajóipar versenyképességének támogatása érdekében 
az Európai Uniónak ösztönöznie kell.

Módosítás: 9
 (29) preambulumbekezdés

(29) Az elismert szervezeteket kötelezni 
kell műszaki szabványaik aktualizálására 
és azok következetes hatályba léptetésére, 
a biztonsági szabályok harmonizálása és a 
nemzetközi szabályok közösségen belüli 
egységes végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Abban az esetben, ha az 
elismert szervezetek műszaki szabványai 
azonosak vagy nagyon hasonlók, fontolóra 

(29) Az elismert szervezeteket kötelezni 
kell műszaki szabványaik aktualizálására 
és azok következetes hatályba léptetésére, 
a biztonsági szabályok harmonizálása és a 
nemzetközi szabályok közösségen belüli 
egységes végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Abban az esetben, ha az 
elismert szervezetek műszaki szabványai 
azonosak vagy nagyon hasonlók, fontolóra 
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kell venni az osztályozási bizonyítványok 
kölcsönös elismerését.

kell venni az osztályozási bizonyítványok 
lehető legnagyobb mértékű kölcsönös 
elismerését, amelyek közül a 
legszigorúbbakat kell referenciamintaként 
alapul venni.

Indokolás

A fokozatos harmonizáció kívánatos, azonban nem valósulhat meg a lefelé irányuló 
nivellálódás formájában. Éppen ellenkezőleg, referenciamintaként a legjobb és legszigorúbb 
gyakorlatokat kell követni.

Módosítás: 10
 2. cikk, k) pont

Nem érinti a magyar nyelvű változatot.

Módosítás: 11
5. cikk

A Bizottság elutasítja azon szervezetek 
elismerését, amelyek nem tesznek eleget a 
4. cikk első bekezdésében említett 
követelményeknek, vagy amelyeknek a 
teljesítményét a biztonságot vagy a 
környezetet fenyegető elfogadhatatlan 
veszélynek tekintik, a 14. cikkel 
összhangban meghatározott feltételek 
alapján.

A Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében 
szabályozott bizottsági eljárásnak 
megfelelően elutasítja azon szervezetek 
elismerését, amelyek nem tesznek eleget a 
4. cikk első bekezdésében említett 
követelményeknek, vagy amelyeknek a 
teljesítményét a biztonságot vagy a 
környezetet fenyegető elfogadhatatlan 
veszélynek tekintik, a 14. cikkel 
összhangban meghatározott feltételek 
alapján.

Indokolás

A Bizottságot a megfelelő határozat meghozatalánál a COSS bizottság segítségét veszi 
igénybe.

Módosítás: 12
6. cikk (2) bekezdés

2. Az elismerést a szervezeten belüli 
anyaszervezetnek kell megadni, 
amennyiben van ilyen, és az a szervezeten 

2. Az elismerést az elismert szervezeteket 
képező jogalanyok közül a hatáskörrel 
rendelkező jogalanynak kell megadni, 
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belüli valamennyi jogalanyra 
alkalmazandó.

kivéve, ha az elismerés az elismert 
szervezeten belüli valamennyi jogalanyra 
együttesen érvényes, amennyiben ezek 
segítik a fő jogalanyt a világpiacon 
nyújtott szolgáltatásaiban.

Indokolás

Az elismert szervezetek bonyolult összetételének megfelelőbb leírását lehetővé tevő jogrend 
megvilágítása.

Módosítás: 13
 8. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) az A 739 (18) IMO-határozat II. 
mellékletében megállapított 
rendelkezéseket a szakhatóság nevében 
eljáró szervezetek felhatalmazásának 
iránymutatásairól, amelynél az igazgatás 
nevében eljáró elismert szervezet 
felhatalmazási megállapodás mintáról 
szóló IMO MSC/710. és az MEPC/304 
körlevél mellékleteit, függelékeit és csatolt 
anyagait figyelembe kell venni;

a) az A 739 (18) IMO-határozat II. 
mellékletében megállapított 
rendelkezéseket a szakhatóság nevében 
eljáró szervezetek felhatalmazásának 
iránymutatásairól, amelynél az igazgatás 
nevében eljáró elismert szervezet 
felhatalmazási megállapodás mintáról 
szóló IMO MSC/710. és az MEPC/304 
körlevél mellékleteit, függelékeit és csatolt 
anyagait figyelembe kell venni; 

Következésképp egyforma biztosítékok és 
jogvédelem illeti meg az elismert 
szervezeteket, ellenőreiket vagy műszaki 
személyzetét, amikor a hatóság nevében 
kötelező bizonyítványt adnak ki,  ide értve 
minden olyan védelmi intézkedést, 
amelyhez a hatóságok és tagjak a fenti 
bizonyítványok kiadása keretében igénybe 
vehetnek.

Indokolás

Az elismert szervezeteknek a tagállamok nevében történő eljárás során betöltött szerepének 
tisztázásához be kell illeszteni az IMO által kibocsátott MSC 710. számú körlevél 
mellékletének 6.5.2. pontját.

Módosítás: 14
8. cikk, (2) bekezdés, 2.bi). pont
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i) amennyiben egy bíróság jogerősen vagy 
egy jogvitát lezáró választottbírósági 
eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét 
állapítja meg bármilyen eseményből 
eredően azzal, hogy kártalanítani kell a 
sértett feleket vagyoni kár, személyi 
sérülés vagy haláleset miatt, amelyről a 
bíróság előtt bebizonyosodott, hogy azt az 
elismert szervezet, annak testületeinek, 
alkalmazottainak, képviselőinek vagy a 
szervezet nevében eljáró egyéb 
személyeknek szándékos cselekedete vagy 
mulasztása vagy súlyos gondatlansága 
okozta, az igazgatás pénzügyi kártérítésre 
jogosult az elismert szervezettől az említett 
veszteség, kár, sérülés, vagy haláleset 
miatt, olyan mértékben, amennyire a 
bíróság döntése szerint ezért az elismert 
szervezet felelős;

i) amennyiben egy bíróság jogerősen vagy 
egy jogvitát lezáró választottbírósági 
eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét 
állapítja meg bármilyen káreseményből 
eredően azzal, hogy kártalanítani kell a 
sértett feleket vagyoni kár, személyi 
sérülés vagy haláleset miatt, amelyről a 
bíróság előtt bebizonyosodott, hogy azt az 
elismert szervezet, annak testületeinek, 
alkalmazottainak, képviselőinek vagy a 
szervezet nevében eljáró egyéb 
személyeknek szándékos cselekedete vagy 
mulasztása vagy súlyos gondatlansága 
okozta, az igazgatás pénzügyi kártérítésre 
jogosult az elismert szervezettől az említett 
veszteség, kár, sérülés, vagy haláleset 
miatt, olyan mértékben, amennyire a 
bíróság döntése szerint ezért az elismert 
szervezet felelős;

Indokolás

Az „esemény” kifejezés megfelelő lehet angolul, azonban zavart okozhat egy formális 
szövegben, akár eljárási kérdésre utal, akár kisebb ügy szinonimájaként szerepel. A 
„káresemény” kifejezés pontosabb és kevésbé korlátozó.

Módosítás: 15
 8. cikk (2) bekezdés bii) pont

ii) amennyiben egy bíróság jogerősen vagy 
egy jogvitát lezáró választottbírósági 
eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét 
állapítja meg bármilyen eseményből 
eredően, hogy kártalanítani kell a sértett 
feleket személyi sérülés vagy haláleset 
miatt, amelyről a bíróság előtt 
bebizonyosodott, hogy azt az elismert 
szervezet, annak alkalmazottainak, 
képviselőinek vagy a szervezet nevében 
eljáró egyéb személyeknek gondatlansága 
vagy hanyagsága vagy mulasztása okozta, 
az igazgatás pénzügyi kártérítésre jogosult 
az elismert szervezettől az említett sérülés 
vagy haláleset miatt, olyan mértékben, 

ii) amennyiben egy bíróság jogerősen vagy 
egy jogvitát lezáró választottbírósági 
eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét 
állapítja meg bármilyen káreseményből 
eredően, hogy kártalanítani kell a sértett 
feleket személyi sérülés vagy haláleset 
miatt, amelyről a bíróság előtt 
bebizonyosodott, hogy azt az elismert 
szervezet, annak alkalmazottainak, 
képviselőinek vagy a szervezet nevében 
eljáró egyéb személyeknek gondatlansága 
vagy hanyagsága vagy mulasztása okozta, 
az igazgatás pénzügyi kártérítésre jogosult 
az elismert szervezettől az említett sérülés 
vagy haláleset miatt, olyan mértékben, 
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amennyire a bíróság döntése szerint ezért 
az elismert szervezet felelős; a tagállamok 
korlátozhatják az elismert szervezet által 
fizetendő legnagyobb összeget, amely 
azonban nem lehet kevesebb mint 4 millió 
euró;

amennyire a bíróság döntése szerint ezért 
az elismert szervezet felelős; a tagállamok 
korlátozhatják az elismert szervezet által 
fizetendő legnagyobb összeget, amely 
azonban nem lehet kevesebb mint 4 millió 
euró;

Indokolás

Az „esemény” kifejezés megfelelő lehet angolul, azonban zavart okozhat egy formális 
szövegben, akár eljárási kérdésre utal, akár kisebb ügy szinonimájaként szerepel. A 
„káresemény” kifejezés pontosabb és kevésbé megszorító.

Módosítás: 16
 8. cikk (2) bekezdés biii) pont

iii) amennyiben egy bíróság jogerősen 
vagy egy jogvitát lezáró választottbírósági 
eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét 
állapítja meg bármilyen eseményből 
eredően, hogy kártalanítani kell a sértett 
feleket vagyoni kár, vagy veszteség miatt, 
amelyről a bíróság előtt bebizonyosodott, 
hogy az elismert szervezet, annak 
alkalmazottainak, képviselőinek vagy a 
szervezet nevében eljáró egyéb 
személyeknek gondatlansága, hanyagsága 
vagy mulasztása okozta, a igazgatás 
pénzügyi kártérítésre jogosult az elismert 
szervezettől az említett veszteség, vagy kár 
miatt, olyan mértékben, amennyire ezért a 
bíróság döntése szerint az elismert 
szervezet felelős; a tagállamok 
korlátozhatják az elismert szervezet által 
fizetendő legnagyobb összeget, amely 
azonban nem lehet kevesebb mint 2 millió 
euró;

iii) amennyiben egy bíróság jogerősen 
vagy egy jogvitát lezáró választottbírósági 
eljárás a szakhatóság pénzügyi felelősségét 
állapítja meg bármilyen káreseményből 
eredően, hogy kártalanítani kell a sértett 
feleket vagyoni kár, vagy veszteség miatt, 
amelyről a bíróság előtt bebizonyosodott, 
hogy az elismert szervezet, annak 
alkalmazottainak, képviselőinek vagy a 
szervezet nevében eljáró egyéb 
személyeknek gondatlansága, hanyagsága 
vagy mulasztása okozta, a igazgatás 
pénzügyi kártérítésre jogosult az elismert 
szervezettől az említett veszteség, vagy kár 
miatt, olyan mértékben, amennyire ezért a 
bíróság döntése szerint az elismert 
szervezet felelős; a tagállamok 
korlátozhatják az elismert szervezet által 
fizetendő legnagyobb összeget, amely 
azonban nem lehet kevesebb mint 2 millió 
euró;

Indokolás

Az „esemény” kifejezés megfelelő lehet angolul, azonban zavart okozhat egy formális 
szövegben, akár eljárási kérdésre utal, akár kisebb ügy szinonimájaként szerepel. A 
„káresemény” kifejezés pontosabb és kevésbé megszorító.
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Módosítás: 17
 11. cikk második bekezdés

A megelőző vagy helyreállító intézkedés 
magában foglalhat ideiglenes 
védintézkedéseket, ha a biztonságot vagy a 
környezetet fenyegető potenciális veszély 
küszöbönálló.

A megelőző vagy helyreállító intézkedés 
magában foglalhat ideiglenes 
védintézkedéseket, ha a biztonságot vagy a 
környezetet fenyegető potenciális veszély 
küszöbönálló.

Ugyanakkor a Bizottság köteles előzetesen 
tájékoztatni a szervezet által tervezett 
intézkedésekről valamennyi, az említett 
elismert szervezetnek felhatalmazást adó 
tagállamot.

Indokolás 

A tagállamok nevében eljáró elismert szervezeteket kötelezni kell arra, hogy ezeket a 
tagállamokat előzetesen tájékoztassák a tervezett intézkedéseikről.

Módosítás: 18
12. cikk (1) bekezdés, a) pont

(a) amelynek esetében az I. mellékletben 
előírt követelmények, vagy az ezen 
irányelv alapján fennálló kötelezettségei 
teljesítésének elmulasztása, vagy amelynek 
romló teljesítménye a struktúrájában, 
rendszereiben, eljárásaiban vagy belső 
ellenőrzéseiben meglévő komoly 
hiányosságokra utal, vagy

(a) amelynek esetében az I. mellékletben 
előírt követelmények, vagy az ezen 
irányelv alapján fennálló kötelezettségei 
teljesítésének ismételt elmulasztása, vagy 
amelynek romló teljesítménye a 
struktúrájában, rendszereiben, eljárásaiban 
vagy belső ellenőrzéseiben meglévő 
komoly hiányosságokra utal, vagy 

Indokolás

Az „ismételt” jelzőt az ilyen magatartás súlyosságának kiemelésére kell beilleszteni.

Módosítás: 19
12. cikk, (1) bekezdés, b) pont

(b) amely helytelen, hiányos vagy 
félrevezető információt bocsátott a 
Bizottság rendelkezésére a 16. cikk (3) 
bekezdése értelmében folytatott értékelése 

(b) amely szándékosan helytelen, hiányos 
vagy félrevezető információt bocsátott a 
Bizottság rendelkezésére a 16. cikk (3) 
bekezdése értelmében folytatott értékelése 
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során, vagy más módon akadályozta az 
értékelést.

során, vagy más módon akadályozta az 
értékelést.

Indokolás

A „szándékosan” határozót a szándék súlyosságának kiemelésére kell beilleszteni.

Módosítás: 20
12. cikk (3) bekezdés, második albekezdés

Ezek csak azt követően szabhatók ki, hogy 
az érintett szervezet lehetőséget kapott 
észrevételei benyújtására.

Ezek csak azt követően szabhatók ki, hogy 
az érintett szervezet és az érintett 
tagállamok lehetőséget kaptak 
észrevételeik benyújtására a COSS 
bizottsághoz.

Indokolás

Az érintett tagállamok számára is lehetőséget kell biztosítani észrevételeik benyújtására a 
COSS bizottsághoz. Ily módon elkerülhető a védelem hiánya.

Módosítás: 21
12. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés

A pénzbírságok és az időszakos 
kényszerítő bírságok együttes összege nem 
haladhatja meg az elismert szervezetnek az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tevékenységek üzleti évében elért teljes 
forgalma 10 %-át.

A pénzbírságok és az időszakos 
kényszerítő bírságok együttes összege nem 
haladhatja meg az elismert szervezetnek az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tevékenységek üzleti évében elért teljes 
forgalma 5 %-át.

Indokolás

Mivel a pénzbírságok összege túlzott mértékűnek nyilvánultak, azokat 10 %-ról 5 %-ra kell 
csökkenteni.

Módosítás: 22
 13. cikk (1) bekezdés a) pont

(a) az I. mellékletben előírt követelmények 
teljesítésével, illetve az ezen irányelv 

(a) az I. mellékletben előírt követelmények 
teljesítésével, illetve az ezen irányelv 
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értelmében előírt kötelezettségekkel 
kapcsolatos mulasztása elfogadhatatlan 
mértékű veszélyt jelent a biztonságra vagy 
a környezetre;

értelmében előírt kötelezettségekkel 
kapcsolatos ismételt és súlyos mulasztása 
elfogadhatatlan mértékű veszélyt jelent a 
biztonságra vagy a környezetre;

Indokolás

A „súlyos” és „ismételt” jelleg egy olyan magatartást jellemez, amely indokául szolgálhat 
egy olyan súlyos szankciónak, mint az elismerés visszavonása.

Módosítás: 23
 13. cikk (1) bekezdés b) pont,

(b) amelynek biztonsági és 
környezetszennyezés-megelőzési 
teljesítménye elfogadhatatlan mértékű 
veszélyt jelent a biztonságra és a 
környezetre nézve;

(b) amelynek súlyos és ismételt biztonsági 
és környezetszennyezés-megelőzési 
teljesítménye elfogadhatatlan mértékű 
veszélyt jelent a biztonságra és a 
környezetre nézve;

Indokolás

A „súlyos” és „ismételt” jelleg egy olyan magatartást jellemez, amely indokául szolgálhat 
egy olyan súlyos szankciónak, mint az elismerés visszavonása.

Módosítás: 24
 14. cikk, bevezető mondat

A Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárással összhangban 
elfogadja:

A Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárással összhangban 
elfogadja és közzéteszi:

Indokolás

A feltételek közzétételének kötelezettsége a jogi biztosítékok rendszerének részét képezi.

Módosítás: 25
16. cikk (3) bekezdés első albekezdés

Minden elismert szervezetet rendszeresen 
és legalább kétévenként a Bizottság 
értékel, azzal a tagállammal közösen, 

Minden elismert szervezetet rendszeresen 
és legalább kétévenként a Bizottság 
értékel, azzal a tagállammal közösen, 
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amely beterjesztette az elismerésre 
vonatkozó kérelmet, azt vizsgálva, hogy 
eleget tettek-e az ezen irányelv értelmében 
meglévő kötelezettségeiknek, és hogy az I. 
mellékletben meghatározott feltételek 
teljesülnek-e.

amely beterjesztette az elismerésre 
vonatkozó kérelmet, azt vizsgálva, hogy 
eleget tettek-e az ezen irányelv értelmében 
meglévő kötelezettségeiknek, és hogy az I. 
mellékletben meghatározott feltételek 
teljesülnek-e. Az értékelésnek a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó elismert 
szervezetek tengeri tevékenységére kell 
korlátozódnia.

Indokolás

Az összhang kedvéért meg kell különböztetni a jelen irányelv hatálya alá tartozó és az egyéb 
elismert szervezetek tevékenységét. A Bizottság a szervezetek üzleti értékére vonatkozó 
felelősséggel kapcsolatban alkalmazza ezt a megkülönböztetést.

Módosítás: 26
 20. cikk (1) bekezdés első albekezdés

Az elismert szervezetek szabályaik és 
rendelkezéseik egyenértékűségének és 
azok alkalmazásának biztosítása érdekében 
rendszeresen konzultálnak egymással. A 
nemzetközi egyezmények következetes 
értelmezése érdekében együtt kell 
működniük egymással, a lobogó szerinti 
államok hatáskörének sérelme nélkül. Az 
elismert szervezeteknek meg kell 
egyezniük azokban a feltételekben, 
amelyek szerint egyenértékű szabványok 
alapján kölcsönösen elismerik egymás 
osztályozási bizonyítványait, figyelembe 
véve különösen a 96/98/EK irányelv 
értelmében jelöléssel ellátott tengerészeti 
felszereléseket.

Az elismert szervezetek szabályaik és 
rendelkezéseik egyenértékűségének és 
azok alkalmazásának biztosítása és 
harmonizálása érdekében rendszeresen 
konzultálnak egymással. A nemzetközi 
egyezmények következetes értelmezése 
érdekében együtt kell működniük 
egymással, a lobogó szerinti államok 
hatáskörének sérelme nélkül. Az elismert 
szervezeteknek adott esetben meg kell 
egyezniük azokban a feltételekben, 
amelyek szerint – a legszigorúbb 
referenciaminták alapulvételével 
megállapított - egyenértékű szabványok 
alapján kölcsönösen elismerik egymás 
osztályozási bizonyítványait, figyelembe 
véve különösen a 96/98/EK irányelv 
értelmében jelöléssel ellátott tengerészeti 
felszereléseket.

Indokolás

A javasolt célkitűzés, azaz a fokozatos harmonizáció kiemeléséről van szó.

Egyértelművé kell tenni, hogy a kölcsönös elismerés csak abban az esetben szükséges, ha a 
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műszaki szabványok azonosak vagy hasonlóak.

A referenciamodell nem eshet át egy lefelé irányuló nivellálódáson, ezért fontos a lehető 
legszigorúbb minták követése.

Módosítás: 27
 20. cikk (1a) bekezdés (új)

1a. Három évvel a jelen irányelv 
hatálybalépését követően a Bizottság 
jelentést terjeszt be a Tanácsnak és a 
Parlamentnek egy, a szabályok és 
rendelkezések harmonizálása valamint a 
kölcsönös elismerés terén elért 
eredményekre vonatkozóan folytatott 
független tanulmányról. Amennyiben az 
elismert szervezetek nem tartják be a 20. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
kötelezettségeket, a Bizottság javaslatot 
tesz a Tanácsnak és a Parlamentnek a 
szükséges intézkedések elfogadására.

Indokolás

A Bizottság az irányelv javaslatában – helyesen – egyáltalán nem alkalmaz kötelező elemeket, 
ezzel szemben javaslatot tesz a fokozatos harmonizációra. Logikus, hogy egy megfelelő 
határidő leteltével értékelés készüljön, amely kimutatja, hogy a célkitűzés megvalósult-e.

Módosítás: 28
 21. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

1. Az elismert szervezetek legkésőbb …-ig 
létrehoznak és működtetnek egy közös 
testületet az alábbi feladatok elvégzésére:

1. A tagállamok, az elismert szervezetekkel 
közösen, az EN 45012 minőségi 
szabványnak megfelelően létrehoznak egy 
értékelő bizottságot, amelyben tanácsadói 
minőségben részt vesz az IMO, az ipari 
szövetségek és a nem kormányzati 
szervezetek. E bizottság az alábbi feladatok 
elvégzésére jön létre:

Indokolás

Az értékelési szervezet az értékelő bizottság elnevezést kapja.
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E bizottság létrehozásában az elismert szervezetek mellett részt vesznek a tagállamok, 
valamint tanácsadóként az IMO is.

A bizottságot olyan jogosítványokkal kell felruházni, amelyek cselekvési függetlenséget 
biztosítanak számára, valamint lehetővé teszik saját eljárási szabályainak megállapítását.

Módosítás: 29
 21. cikk (1) bekezdés első albekezdés a) pont

(a) a minőségirányítási rendszer 
folyamatos értékelése;

(a) az ISO 9001 szabványnak megfelelően 
az elismert szervezetek minőségirányítási 
rendszerének szabályozása és értékelése;

Indokolás

Az értékelési szervezet az értékelő bizottság elnevezést kapja.

E bizottság létrehozásában az elismert szervezetek mellett részt vesznek a tagállamok, 
valamint tanácsadóként az IMO is.

A bizottságot olyan jogosítványokkal kell felruházni, amelyek cselekvési függetlenséget 
biztosítanak számára, valamint lehetővé teszik saját eljárási szabályainak megállapítását.

Módosítás: 30
21. cikk (1) bekezdés első albekezdés b) pont

(b) minőségbiztosítási rendszer 
hitelesítése;

(b) az elismert szervezetek 
minőségbiztosítási rendszerének 
hitelesítése;

Indokolás

Az értékelési szervezet az értékelő bizottság elnevezést kapja.

E bizottság létrehozásában az elismert szervezetek mellett részt vesznek a tagállamok, 
valamint tanácsadóként az IMO is.

A bizottságot olyan jogosítványokkal kell felruházni, amelyek cselekvési függetlenséget 
biztosítanak számára, valamint lehetővé teszik saját eljárási szabályainak megállapítását.

Módosítás: 31
21. cikk (1) bekezdés első albekezdés c) pont
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(c) a nemzetközileg elismert minőségi 
szabványok kötelező erejű értelmezésének 
közzététele, különösen annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék az elismert 
szervezetek jellege és kötelezettségei 
sajátos jellemzőit, és

(c) a nemzetközileg elismert 
minőségirányítási szabványok kötelező 
erejű értelmezésének közzététele, 
különösen annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék az elismert szervezetek 
jellege és kötelezettségei sajátos jellemzőit, 
és

Indokolás

Az értékelési szervezet az értékelő bizottság elnevezést kapja.

E bizottság létrehozásában az elismert szervezetek mellett részt vesznek a tagállamok, 
valamint tanácsadóként az IMO is.

A bizottságot olyan jogosítványokkal kell felruházni, amelyek cselekvési függetlenséget 
biztosítanak számára, valamint lehetővé teszik saját eljárási szabályainak megállapítását.

Módosítás: 32
 21. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A közös testületnek függetlennek kell 
lennie az elismert szervezetektől és 
rendelkeznie kell a szükséges eszközökkel 
feladatai hatékony és a legmagasabb 
szakmai színvonalon történő elvégzéséhez.

Az értékelő bizottságot minden olyan 
jogosítvánnyal fel kell ruházni, amely 
szükséges ahhoz, hogy az elismert 
szervezetektől teljes mértékben 
függetlenül járhasson el, és rendelkeznie 
kell a szükséges eszközökkel feladatai 
hatékony és a legmagasabb szakmai 
színvonalon történő elvégzéséhez. A 
bizottság megállapítja munkamódszerét és 
eljárási szabályait.

Indokolás

Az értékelési szervezet az értékelő bizottság elnevezést kapja.

E bizottság létrehozásában az elismert szervezetek mellett részt vesznek a tagállamok, 
valamint tanácsadóként az IMO is.

A bizottságot olyan jogosítványokkal kell felruházni, amelyek cselekvési függetlenséget 
biztosítanak számára, valamint lehetővé teszik saját eljárási szabályainak megállapítását.

Módosítás: 33
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21. cikk (1) bekezdés, harmadik albekezdés

Éves munkatervet kell készítenie, Törölve

Indokolás

Az értékelési szervezet az értékelő bizottság elnevezést kapja.

E bizottság létrehozásában az elismert szervezetek mellett részt vesznek a tagállamok, 
valamint tanácsadóként az IMO is.

A bizottságot olyan jogosítványokkal kell felruházni, amelyek cselekvési függetlenséget 
biztosítanak számára, valamint lehetővé teszik saját eljárási szabályainak megállapítását.

Módosítás: 34
21. cikk (1) bekezdés, negyedik albekezdés 

A Bizottság és a felhatalmazó tagállamok 
rendelkezésére kell bocsátania a 
munkatervéhez, valamint a 
megállapításaihoz és ajánlásaihoz 
kapcsolódó valamennyi információt, 
különös tekintettel azokra a helyzetekre, 
ahol a biztonságot veszély fenyegethette.

Az értékelő bizottságnak valamennyi 
érdekelt, beleértve a Bizottságot és a 
felhatalmazó tagállamokat is, 
rendelkezésére kell bocsátania a 
munkatervéhez, valamint a 
megállapításaihoz és ajánlásaihoz 
kapcsolódó valamennyi információt, 
különös tekintettel azokra a helyzetekre, 
ahol a biztonságot veszély fenyegethette.

Indokolás

Az értékelési szervezett az értékelő bizottság elnevezést kapja.

E bizottság létrehozásában az elismert szervezetek mellett részt vesznek a tagállamok, 
valamint tanácsadóként az IMO is.

A bizottságot olyan jogosítványokkal kell felruházni, amelyek cselekvési függetlenséget 
biztosítanak számára, valamint lehetővé teszik saját eljárási szabályainak megállapítását.

Módosítás: 35
21. cikk (2) bekezdés, első albekezdés

2. Az (1) bekezdésben említett közös 
testületet a Bizottság időszakosan értékeli, 
ami szükségessé teheti, hogy az elismert 

2. Az értékelő bizottságot a Bizottság a 9. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
bizottsági eljárási szabályoknak 
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szervezetek meghozzák a Bizottság által az 
(1) bekezdésnek való teljes megfeleléshez 
szükségesnek ítélt intézkedéseket.

megfelelően időszakosan ellenőrzi, ami 
szükségessé teheti, hogy az értékelő 
bizottság meghozza a Bizottság által az (1) 
bekezdésnek való teljes megfeleléshez 
szükségesnek ítélt intézkedéseket.

Indokolás

Az értékelési szervezet az értékelő bizottság elnevezést kapja.

E bizottság létrehozásában az elismert szervezetek mellett részt vesznek a tagállamok, 
valamint tanácsadóként az IMO is.

A bizottságot olyan jogosítványokkal kell felruházni, amelyek cselekvési függetlenséget 
biztosítanak számára, valamint lehetővé teszik saját eljárási szabályainak megállapítását.

Módosítás: 36
23. cikk, első albekezdés

A 16. cikk (3) bekezdése értelmében 
folytatott értékelés során a Bizottság 
ellenőrzi, hogy az elismerés jogosultja a 
szervezeten belüli anyaszervezet-e. 
Amennyiben nem ez a helyzet, a Bizottság 
ennek megfelelően határozattal módosítja 
az elismerést.

A 16. cikk (3) bekezdése értelmében 
folytatott értékelés során a Bizottság 
ellenőrzi, hogy az elismerés jogosultja a 
szervezeten belül hatáskörrel rendelkező 
jogalany-e, amelyre a jelen irányelv 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Amennyiben nem ez a helyzet, a Bizottság 
ennek megfelelően határozattal módosítja 
az elismerést.

Indokolás

Az elismert szervezetek szervezetének és belső felépítésének megfelelőbb jogi megfogalmazás.

Módosítás: 37
I. melléklet B rész 1. pont

1. A szervezet világszerte rendelkezésre áll 
saját főállású műszaki személyzettel, vagy 
kivételes és megfelelően indokolt 
esetekben más elismert szervezetek saját 
főállású műszaki személyzetével.

1. A szervezet világszerte rendelkezésre áll 
a szervezet által alkalmazott vagy toborzott 
műszaki személyzettel, vagy kivételes és 
megfelelően indokolt esetekben más 
elismert szervezetek saját főállású műszaki 
személyzetével.
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Indokolás

Az angol változat tisztázása.

Módosítás: 38
 I. melléklet B rész 4a. pont (új)

4a. A szervezet, felügyelői és a szervezet 
által alkalmazott technikai személyzet a 
hajógyárak, hajóalkatrész beszállítók és 
hajótulajdonosok szellemi 
tulajdonjogainak, ide értve a 
szabadalmak, használati engedélyek, 
know-how vagy egyéb, európai illetve 
nemzeti szinten jogi szabályozás alapján 
használható ismeretek sérelme nélkül 
teljesítik feladataikat. Sem a szervezet, 
sem a felügyelők vagy a szervezet által 
alkalmazott technikai személyzet valamely 
tagja nem továbbíthat, vagy adhat át 
olyan, üzleti szempontból értékes 
információt, amelyhez az új hajók 
építésére vagy javítására vonatkozó 
vizsgálati, ellenőrzési vagy felügyeleti 
eljárása során jutott.

Indokolás

Amennyire az elismert szervezetek joggal tartózkodnak  az alacsonyabb technológiai 
színvonalon álló jogalanyok elismerésétől, ugyanúgy az egyéb szereplők is őrizni kívánják 
szellemi tulajdonjogaikat.

Módosítás: 39
I. melléklet B rész 7. bekezdés

7. A szervezet a nemzetközileg elismert 
szabványok megfelelő részein alapuló és az 
EN ISO/IEC 17020:2004 (ellenőrző 
testületek), valamint a 21. cikk (1) 
bekezdésében említett közös testület által 
meghatározott és hitelesített EN ISO 
9001:2000 szabványnak megfelelő, 
hatékony belső minőségbiztosítási 

7. A szervezet a nemzetközileg elismert 
szabványok megfelelő részein alapuló és az 
EN ISO/IEC 17020:2004 (ellenőrző 
testületek), valamint a 21. cikk (1) 
bekezdésében említett értékelő bizottság 
által meghatározott és hitelesített EN ISO 
9001:2000 szabványnak megfelelő, 
hatékony belső minőségbiztosítási 
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rendszert dolgozott ki, hajtott végre és 
alkalmaz.

rendszert dolgozott ki, hajtott végre és 
alkalmaz 

Az értékelő bizottságnak cselekvési 
függetlenséggel, és e célból valamennyi, a 
megfelelő működéséhez valamint az 
elmélyült és biztos munkavégzés 
fejlődéséhez szükséges eszközzel kell 
rendelkeznie. Birtokában kell lennie 
minden olyan sajátos és magas szintű 
műszaki ismeretnek, és olyan magatartási 
szabályzatnak, amely biztosítja a 
vizsgálóbiztosok függetlenségét a 
feladataik ellátása során.

Indokolás

Összhang a módosításokban a szervezetnek adott névvel.

A közös szervezet jellemzőinek meghatározásáról van szó, amelynek önállónak kell lennie, és 
rendelkeznie kell a feladatainak teljesítéséhez szükséges eszközökkel.

Módosítás: 40
I. melléklet B rész 8. pont

8. A szervezet szabályait és rendelkezéseit 
úgy alkalmazzák, hogy a szervezet 
továbbra is képes saját közvetlen ismeretei 
és értelmezése alapján megbízható és 
objektív nyilatkozatot kiállítani a 
vonatkozó hajók biztonságáról osztályozási 
bizonyítványok formájában, amelyek 
alapján a jogszabályban előírt 
bizonyítványok kiállíthatók.

(Nem érinti a francia változatot)
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INDOKOLÁS

A javaslat okai és célkitűzései

Ennek a negyedik módosításnak a célja az Európai Unió által elfogadott, jelenleg az 
„elfogadott szervezetek” elnevezésnek megfelelő hajóosztályozó társaságok szerepének 
megerősítése és kidolgozása. Valójában jelentős hiányosságok voltak megfigyelhetőek a 
nemzetközi flottabiztonság felügyeleti és tanúsítási eljárásában.

Már a korábbi irányelvek, különösen a 2001/105/EK – az „Erika I” intézkedéscsomag három 
javaslati közé tartozó – irányelv is kiemelte a reformok szükségességét az osztályozó 
társaságoknak a 94/57/EK irányelvvel bevezetett közösségi elismerési rendszerében, amely 
révén jelentős haladás volt elérhető. Ezt a haladást mindenekelőtt a Tanács ismerte el 2002. 
december 13-i következtetésében, valamint az Európai Parlament a tengeri biztonság 
megerősítésével kapcsolatos állásfoglalásában [2003/2235(INI)] és a Prestige hajótörése miatt 
elfogadott állásfoglalásában [2003/2066 (INI)].

Ehhez a kérdéshez azért érdemes visszatérni, mivel továbbra is szükséges – szélesebb körben 
és hatékonyabban - megerősíteni ezen szervezetek tevékenységét, amelyeket – amint azt a 
tengerhajózási ágazat szereplői megerősítik – fel kéne találni, ha még nem léteznének, annyira 
lényeges a szerepük a tengeri biztonság védelmében.

Eközben, a fentieknek megfelelően továbbra is jelentős hiányosságok vannak az elfogadott 
szervezetek felügyeleti és tanúsítási eljárásában, amely súlyos és elfogadhatatlan fenyegetést 
jelent a biztonságra és a környezetre. Az elfogadott szervezetek figyelemreméltó hatalommal 
rendelkeznek a tengeri szállítás biztonsági láncában; ezt a hatalmat az illetékes hatóságok 
szoros felügyelete alá kell helyezni, amelyek biztosítják, hogy szigorúan és teljes 
függetlenségben járjanak el azok a szervezetek, amelyek ellenőrzik, hogy a vizeinken 
találkozó hajók megfelelnek-e a nemzetközi biztonsági és környezetszennyezés-megelőzési 
normáknak.

A Bizottság irányelvében javasolt reformok

A Bizottság a „Harmadik intézkedéscsomag a tengeri biztonságról” keretében javaslatot tett a 
hajók elfogadott szervezetek általi jelenlegi osztályozási és felügyeleti szabályainak és 
normáinak reformjára, a 94/57/EK irányelv módosítására. Ez az irányelv már többször 
lényeges módosításon ment át, ez a negyedik mindenekelőtt az átdolgozását valósítja meg.

A javaslat öt reformjavaslatot tartalmaz:

1. Az elismert szervezeteket érintő ellenőrzés rendszerének reformja_

Az elismert szervezetek egy közös szervezetet alkotnak majd, amelynek feladata egy 
minőségi irányítási rendszer kidolgozása és megerősítése. Ezek a szervezetek függetlenek 
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lesznek az elismert szervezetektől, és rendelkeznek majd a feladataik hatékony és folyamatos 
teljesítéséhez szükséges forrásokkal.

2. A korlátozott elismerés reformja

A hatályos rendelkezések a szervezet személyre szabott elismerését szabályozzák. A 
Bizottság javaslata szerint ezt a rendszert meg kell szüntetni, és a közösségi elismerés 
tárgyában hozott jogszabályokat harmonizálni kell a szervezet minőség és biztonság területén 
végzett tevékenysége alapján. Ezzel egyidejűleg a Bizottság egy biztonsági mechanizmust 
vezet be, amely megakadályozhatja, hogy egy elismert szervezet, méretétől függetlenül a 
tagállamok nevében olyan kiemelt területeken járjon el, ahol nem szerezte meg a szükséges 
felhatalmazásokat.

Másrészről a Bizottság tanulmányozni fogja a hatályos irányelvnek megfelelően korlátozott 
formában odaítélt elismerést, és a komitológiai eljárást választja, ha a korlátozásokat más 
korlátozásokkal kell helyettesíteni, vagy el kell törölni.

3. Az elismerés kritériumainak fejlesztése:

A javaslat az elismerés nem elég tömören megfogalmazott kritériumainak egyszerűsítésére 
irányul. A javasolt módosítások lényegében a felügyelők számára vonatkoznak, feltételezve, 
hogy ez a szám arányos az osztályozott flottával, a nem kizárólagos felügyelők eljárásaival és 
az elismert szervezetek jogi felépítésének vizsgálatával.

4. A szankciórendszer reformja:

Végül a Bizottság enyhíteni kívánja a szankciórendszert. Ennek megfelelően listát kell 
készíteni a jogsértésekről és azokról a szankciókról, amelyek kiegészítik az elismerés 
pénzügyi szankciók által történő felfüggesztését. Ezeknek a szankcióknak, amelyeknek 
visszatartó erejűeknek és arányosaknak kellene lenniük, figyelembe kell venniük a jogsértés 
súlyosságát és az érintett elismert szervezet gazdasági teljesítőképességét (ahol csak a 
rendszer alapvető jellemzői számítanak).

5. Az alkalmazási terület meghatározása és a jelen irányelv egyes rendelkezései 
alkalmazásának megkönnyítése:

Ez a pont a felügyeleti jogkörök meghatározásával a Közösség sajátosságit tartja szem előtt. 
Világosabb lesz a felügyelő vizsgálóbiztosok hozzáférési joga a hajózási dokumentumokhoz.

Az elismert szervezetek jogi felépítése egy másik lényeges szempontot is érint, ezért a 
szervezet fogalmának legfelsőbb szintjén alkalmazandó elismerés biztosítása érdekében a 
Bizottság javasolja a szervezet fogalmának kibővítését. Az alkalmazási körrel kapcsolatos 
szöveg a SOLAS egyezményre hivatkozik, azonban alkalmazási köréből kizárja a védelmi 
vonatkozású részt.
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Az érdekelt felek véleményének kikérése

Az előadó úgy ítélte jónak, hogy másodszor is találkozik az ágazat szereplőivel feltételeik 
újbóli megvizsgálása céljából. Egyben találkozót szervezett az egész világ teherhajói több 
mint 90 %-ára vonatkozó szakértői véleményezést és tanúsítást ellátó, a Közösség 12 elismert 
szervezetéből tíz nagyobb elismert szervezetet tömörítő nemzetközi szervezettel, az IIER-rel. 
Találkozott továbbá a hajótulajdonosokkal, hajóépítőkkel és az európai halászeszköz-ipar 
képviselőivel. 

Ezenfelül az előadó nyilvános meghallgatást szervezett az Európai Parlamentben, a 
közlekedési bizottságban, hogy ezáltal az IIER lehetőséghez jusson az elismert szervezetek 
működési területének meghatározására és ezen szervezetek bemutatására.

Az előadó észrevételei és javaslatai:

Az előadó az irányelvre vonatkozó olyan javaslat mellett foglal állást, amely eredményeket 
tesz elérhetővé a tengeri biztonság és a környezetszennyezés elleni harc terén. Ugyanakkor a 
jelen jelentés véleménye szerint olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a javaslat 
javításához járulnak hozzá:

a) A szervezetek ellenőrzési rendszerének megerősítése:

Jó ötletnek tűnik egy közös értékelő és minőségtanúsító szervezet létrehozása. Az előadó 
beszámolójában ezt a szervezetet „értékelő bizottságnak” nevezi el, kiemeli e bizottság 
függetlenségének, mint cselekvési önállósága biztosítékának a jelentőségét. E célból fel kell 
ruházni azokkal a jogosítványokkal, amelyek feladatai teljesítéséhez szükségesek. A bizottság 
feladata, hogy a tagállamokkal együtt, és az IMO-val konzultálva eljárjon az elismert 
szervezetek nevében.

b) A jelenlegi kettős, rendes és korlátozott elismerési rendszer egységesítése

A Bizottság javasolja a jelenlegi kettős elismerési rendszer eltörlését és mennyiségi feltételek 
helyett minőségi kritériumokon alapuló közösségi elismeréssel történő felváltását, így a 
szervezet mérete elveszti jelentőségét. Az előadó úgy véli, hogy ez a reform pozitív, azonban 
a kölcsönös elismerés gondolata vitatható.

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatával, amely ahelyett, hogy kötelezővé tenné a 
kölcsönös elismerést, annak elővigyázatos, az azonos vagy hasonló szabályokkal illetve 
rendelkezésekkel rendelkező elismert szervezetek esetére korlátozott használatát javasolja. Az 
előadó módosítási javaslatokat terjeszt elő ezen esetek egyértelművé tételére, valamint annak 
megkövetelésére, hogy adott esetben a szabályok harmonizációja a legszigorúbb szabályokon 
alapuljon.

A tagállamok részt vesznek az eljárásban, és tájékozatni kell őket a helyesbítő és megelőzési 
intézkedésekről, amelyek megtételét a Bizottság kéri a tagállam nevében eljáró, és az irányelv 
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által ennek kapcsán előírt kötelezettségei vagy az I. mellékletben meghatározott feltételek 
teljesítését elmulasztó elismert szervezetektől. Másrészről a védelem hiányának elkerülése 
érdekében a szöveg rendelkezik a COSS bizottsághoz (a tengeri közlekedés biztonságával és a 
hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság) címzett észrevételek 
előterjesztésének a lehetőségéről. Végül a kilátásba helyezett pénzbüntetés összegének 
referenciamértéke 10 %-ról 5 %-ra csökken, mivel a kezdeti százalék túlzott mértékűnek 
nyilvánult.

d) Korlátozott vagy korlátlan felelősség:

Az elismert szervezetek felelősségének korlátozása vita tárgyát képezi, amelyben mindegyik 
résztvevő a saját elképzeléseit adja elő és védelmezi.

2001-ben az irányelv 8. cikkének (5) bekezdése előírta, hogy a Bizottság terjesszen elő egy 
értékelő jelentést az Európai Parlament számára a 94/57/EK irányelvben létrehozott polgári 
jogi felelősségi rendszer gazdasági következményeiről. A Bizottság ennek megfelelően 
vállalta, hogy 2006. július 22-ig előterjeszti ezt a jelentést.

A kérdéses jelentés az alábbi következtetésre jutott: 

Az irányelv súlyos gondatlanság esetére korlátlan felelősséget ír elő, a vita lehetősége nélkül.

A kisebb gondatlanság esetén alkalmazandó felelősségi szabályokat illetően az irányelv nem 
rendelkezik korlátlan felelősségről, a felekre hagyja a választást, hogy megegyezzenek a 
kiszabandó pénzbírságban. A kisebb gondatlanságra vonatkozó jelenleg hatályos jogi keret a 
következő: tizenhét tagállam, valamint Norvégia úgy határozott, hogy a kisebb gondatlanság 
esetén korlátozott felelősséget kell alkalmazni. A pénzbírságok összege nagy részben 
megegyezik az irányelvben szabályozottakkal. Öt tagállam élt a hatályos irányelv 6. cikkében 
biztosított lehetőséggel, és megegyezett az elismert szervezetekkel, hogy a kisebb 
gondatlanság esetén is a korlátlan felelősséget kell alkalmazni.

Összességében az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata kiegyensúlyozott és megfelel az 
Európai Unión belül széleskörűen alkalmazott feltételeknek.


