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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/35/EU IRÁNYELVE
(2012. november 21.)
a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

közös uniós mechanizmust hoztak létre a harmadik
országok tengerészeinek képzési és képesítési rendszere
inek elismerésére. Az e témára vonatkozó uniós szabá
lyokat – átdolgozás révén – a 2008/106/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (4) tartalmazza.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,
(3)

Az STCW-egyezmény részes államainak 2010-ben Mani
lában tartott konferenciáján számos jelentős módosítást
hajtottak végre az egyezményen (a továbbiakban: a
manilai módosítások), mégpedig a bizonyítványokkal
kapcsolatos csalások megelőzése tekintetében, az egész
ségügyi követelmények területén, a – többek között a
kalóztámadásokra és fegyveres rablásokra vonatkozó –
biztonsági képzés kapcsán és a technológiai témájú
kérdésekben folytatott képzés tekintetében. A manilai
módosítások szakképzett tengerészekre vonatkozó köve
telményeket is bevezettek, továbbá olyan új szakmai
profilokat is létrehoztak, mint az elektrotechnikus tisz
teké.

(4)

Valamennyi tagállam részes fele az STCW-egyezménynek,
és egyikük sem kifogásolta a manilai módosításokat az
erre a célra előirányzott eljárás keretében. A tagálla
moknak ezért össze kell hangolniuk nemzeti szabályaikat
a manilai módosításokkal. Ennek során el kell kerülni,
hogy a tagállamok nemzetközi és uniós kötelezettségvál
lalásai között ellentét alakuljon ki. Ezen túlmenően a
hajózás globális jellegére való tekintettel a tengerészek
képzésére és képesítésére vonatkozó uniós szabályokat
összhangban kell tartani a nemzetközi szabályokkal.
Ezért a 2008/106/EK irányelv több rendelkezését is
módosítani kell annak érdekében, hogy azok tükrözzék
a manilai módosításokat.

(5)

A jobb tengerészképzés keretében ezért olyan megfelelő
elméleti és gyakorlati képzést kell biztosítani, amely
garantálja, hogy a tengerészek kellő képesítéssel rendel
kezzenek a biztonsági és védelmi előírások betartásához,
és képesek legyenek válaszolni a veszélyekre és a vész
helyzetekre.

(6)

A minőségi szabványokat és minőségbiztosítási rendsze
reket adott esetben a szakoktatás és szakképzés európai
minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról
szóló, 2009. június 18-i európai parlamenti és tanácsi
ajánlás (5), valamint a tagállamok által elfogadott kapcso
lódó intézkedések figyelembevételével kell kidolgozni és
végrehajtani.

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

(2)

A tengerészek képzését és képesítését a Nemzetközi
Tengerészeti Szervezet (IMO) keretében elfogadott, a
tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat
ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény (a
továbbiakban: az STCW-egyezmény) szabályozza, amely
1984-ben lépett hatályba, majd 1995-ben jelentősen
módosították.

Az STCW-egyezményt először a tengerészek képzésének
minimumszintjéről szóló, 1994. november 22-i
94/58/EK tanácsi irányelv (3) építette be az uniós jogba.
Ezt követően a tengerészek képzésére és képesítésére
vonatkozó uniós szabályokat az STCW-egyezmény
későbbi módosításainak megfelelően kiigazították, és

(1) HL C 43., 2012.2.15., 69. o.
(2) Az Európai Parlament 2012. október 23-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. november 13-i
határozata.
(3) HL L 319., 1994.12.12., 28. o.

(4) HL L 323., 2008.12.3., 33. o.
(5) HL C 155., 2009.7.8., 1. o.
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(7)

Az európai szociális partnerek megállapodtak a tengeré
szekre alkalmazandó minimális pihenőidőről, és e
megállapodás végrehajtása céljából a Tanács elfogadta
az 1999/63/EK irányelvet (1). Az említett irányelv lehe
tővé teszi kivételek engedélyezését a tengerészekre alkal
mazandó minimális pihenőidő alól. A kivételek engedé
lyezésének lehetőségét azonban a maximális időtartam, a
gyakoriság és a hatály vonatkozásában korlátozni kell. A
manilai módosítások célja többek között az volt, hogy az
őrszolgálatot teljesítő személyzet, valamint a biztonsági,
védelmi és környezetszennyezés-megelőzési feladatra kije
lölt tengerészek minimális pihenőidejére vonatkozó kivé
telek tekintetében objektív korlátozásokat határozzon
meg a kimerültség megelőzése érdekében. A manilai
módosításokat a 2009/13/EK irányelvvel (2) módosított
1999/63/EK irányelvvel való összhangot biztosító
módon kell beépíteni a 2008/106/EK irányelvbe.

(8)

A tengerészek élet- és munkafeltételeire vonatkozó mini
mumszabályok megállapításának fontosságát elismerve a
2009/13/EK irányelv a benne foglaltaknak megfelelően a
2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény hatálybalé
pésének napján lép hatályba.

(9)

A 2008/106/EK irányelv tartalmaz egy, a harmadik
országok tengerészei képzési és képesítési rendszereinek
elismerésére vonatkozó mechanizmust is. Az elismerést a
Bizottság nyújtja egy olyan eljárás keretében, amelyben a
Bizottságot az 1406/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (3) létrehozott Európai Tengerbizton
sági Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) és a
2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
tel (4) létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és
a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó
bizottság segíti. A szóban forgó eljárás alkalmazása során
szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy azt módosítani kell,
mégpedig a bizottsági határozat elfogadására megálla
pított határidő tekintetében. Mivel az elismeréshez
szükség van az Ügynökség általi vizsgálatra, amelyet
ütemezni kell és végre kell hajtani, és amely az esetek

(1) A Tanács 1999/63/EK irányelve (1999. június 21.) az Európai
Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési
Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST)
között, a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan
kötött megállapodásról – Melléklet: Európai Megállapodás a tengeré
szek munkaidejének szervezéséről (HL L 167., 1999.7.2., 33. o.).
(2) A Tanács 2009/13/EK irányelve (2009. február 16.) az Európai
Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai
Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött,
a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött
megállapodás végrehajtásáról (HL L 124., 2009.5.20., 30. o.).
(3) HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
(4) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.
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többségében az érintett harmadik ország által az STCWegyezmény követelményei szerint végzendő jelentős
kiigazításokkal jár, a teljes folyamat nem valósítható
meg három hónap alatt. A tapasztalatok alapján e tekin
tetben a tizennyolc hónapos időtartam reálisabbnak
tűnik. A bizottsági határozat elfogadására megállapított
határidőt ezért ennek megfelelően módosítani kell, míg
a kérelmező tagállam számára a rugalmasság fenntartása
érdekében fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy a
harmadik ország STCW-rendszerét átmenetileg elismerje.
Mindemellett a tengerészek bizonyítványainak a
2008/106/EK irányelv értelmében vett elismerése tekinte
tében nem alkalmazandóak a szakmai képesítések elisme
réséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvben (5) a szakmai képesí
tések elismerésére vonatkozóan meghatározott rendelke
zések.

(10)

Az európai tengerészekre vonatkozóan rendelkezésre álló
statisztikák hiányosak és gyakran pontatlanok, ami
megnehezíti a politikai döntéshozatalt ebben az ágazat
ban. A tengerészek képesítésére vonatkozó részletes
adatok nem oldják meg teljes egészében ezt a problémát,
de egyértelműen segítséget jelentenének. Az STCWegyezmény értelmében a részes felek kötelesek nyilván
tartást vezetni valamennyi bizonyítványról és érvényesí
tésről, valamint a vonatkozó újraérvényesítésekről, illetve
az azokat érintő egyéb intézkedésekről. A tagállamok
kötelesek nyilvántartást vezetni a kiadott bizonyítvá
nyokról és érvényesítésekről. Annak érdekében, hogy a
lehető legteljesebb információ álljon rendelkezésre az
európai foglalkoztatottsági helyzetről, a tagállamok
számára – kizárólag a tagállami és bizottsági politikai
döntéshozatal megkönnyítése érdekében – elő kell írni,
hogy küldjék meg a Bizottságnak a tengerészek képesítő
bizonyítványairól vezetett nyilvántartásaikban már
szereplő egyes információkat. Ezeket az információkat
csak statisztikai elemzés céljából kell közölni, és nem
használhatók fel igazgatási, jogi vagy ellenőrzési céllal.
Ezen információknak meg kell felelniük az Unió adatvé
delmi előírásainak, ezért a 2008/106/EK irányelvbe erre
vonatkozó rendelkezést kell beilleszteni.

(11)

Az ilyen információk elemzésének eredményeit a munka
erő-piaci trendekhez való előzetes alkalmazkodásra kell
felhasználni annak érdekében, hogy a tengerészek jobban
megtervezhessék karrierjüket, és igénybe vehessék a
számukra rendelkezésre álló szakoktatási és szakképzési
lehetőségeket. Az ilyen eredmények a szakoktatás és
-képzés javításának elősegítésére is felhasználhatók.

(5) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
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A tengerész szakmára vonatkozó adatoknak a szakma és
a technológia fejlődésével összhangban történő gyűjtése
érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra,
hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
2008/106/EK irányelv V. mellékletének kiigazításaira
vonatkozóan. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok használatát olyan esetekre kell korlátozni,
amikor az STCW-egyezmény és -szabályzat módosításai
miatt változtatásokat kell tenni az említett mellékletben.
Ezenkívül az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
nem módosíthatják az említett mellékletnek az adatok
névtelenségére vonatkozó rendelkezéseit. Különösen
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során
megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szak
értői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus
elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondos
kodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai
Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben
történő és megfelelő továbbításáról.

(13)

Az uniós hajózási ágazat magas fokú tengerészeti szak
ismeretekkel rendelkezik, ami nagyban hozzájárul
versenyképességéhez. A tengerészképzés minősége fontos
ezen ágazat versenyképességéhez és ahhoz, hogy a tenge
részeti szakmák vonzóvá váljanak az európaiak és külö
nösen a fiatalok számára.

(14)

A tengerészképzés minőségének fenntartása érdekében
javítani kell a képesítő és a jártassági bizonyítványokkal
kapcsolatos csalások megelőzését szolgáló intézkedések
hatékonyságát.

(15)

(16)

A 2008/106/EK irányelv végrehajtása egységes feltétele
inek biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási hatás
kört kapott a tengerészek képzése és képesítése területén.
Ugyanezen okból a Bizottságra végrehajtási hatásköröket
kell ruházni azokkal a tengerészekre vonatkozó statisz
tikai adatokkal kapcsolatban is, amelyeket a tagálla
moknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.
Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköre
inek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mecha
nizmusok szabályainak és általános elveinek megállapítá
sáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően kell
gyakorolni.

A 2008/106/EK irányelv V. mellékletében említett statisz
tikai adatok megfelelő kezelésének biztosításához szük
séges technikai követelmények, valamint a harmadik
országok STCW-rendszereinek elismerésével és az elisme
rések visszavonásával kapcsolatos végrehajtási hatá
rozatok elfogadására a vizsgálóbizottsági eljárást kell
alkalmazni.

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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(17)

A manilai módosítások 2012. január 1-jén hatályba
léptek, ugyanakkor átmeneti szabályokat lehet alkalmazni
2017. január 1-jéig. Az új szabályokra való zökkenő
mentes áttérés érdekében ennek az irányelvnek a manilai
módosításokban megállapítottakkal azonos átmeneti
szabályokat kell tartalmaznia.

(18)

Az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága a 89. ülés
szakán megállapította, hogy pontosításokra van szükség
a manilai módosítások végrehajtását illetően, figyelembe
véve az azokban megállapított átmeneti szabályokat és az
STCW-konferencia 4. határozatát, amely elismeri annak
szükségességét, hogy a részes felek 2017. január 1-jéig
teljes mértékben megfeleljenek az új szabályoknak. E
pontosítást az STCW.7/Circ. 16. és az STCW.7/Circ.
17. sz. IMO-körlevél tartalmazta. Az SCTW.7/Circ. 16.
sz. körlevél kimondja, hogy nem lehet 2017. január 1jét meghaladó időre meghosszabbítani az újraérvényesí
tett bizonyítványok érvényességét azon tengerészek eseté
ben, akik bizonyítványait az STCW-egyezmény azon
rendelkezéseivel összhangban állították ki, amelyek
közvetlenül 2012. január 1. előtt voltak alkalmazandóak,
és akik nem feleltek meg a manilai módosításokban
szereplő előírásoknak, valamint akik 2013. július 1.
előtt kezdték meg elismert tengeri szolgálatukat, elismert
oktatási és képzési programjukat vagy elismert képzési
tanfolyamukat.

(19)

Az európai tengerészek versenyképességének megőrzése,
valamint a hajók fedélzeti biztonságának a korszerű
képzések révén való fenntartása érdekében ki kell küszö
bölni a további késedelmeket az STCW-egyezmény
manilai módosításainak az uniós jogba foglalását illetően.

(20)

Annak érdekében, hogy a manilai módosítások az Unión
belül egységesen kerüljenek végrehajtásra, tanácsos, hogy
a tagállamok ezen irányelv átültetése során figyelembe
vegyék az STCW.7/Circ. 16. és az STCW.7/Circ. 17. sz.
IMO-körlevélben szereplő iránymutatásokat.

(21)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tengerészek
képzésére és képesítésére vonatkozó hatályos uniós
szabályoknak a nemzetközi szabályokhoz való igazítását
a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és
ezért az intézkedés léptéke vagy hatása miatt az uniós
szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében
foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett
cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az
irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mérté
ket.

2012.12.14.

(22)
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A 2008/106/EK irányelvet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
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34. a hajó védelmi tisztje: a hajón tartózkodó és a
parancsnoknak elszámolási kötelezettséggel tartozó
olyan személy, akit a társaság a hajó védelméért
felelősként nevezett ki, beleértve a hajó védelmi
tervének végrehajtását és kezelését, valamint a
társaság védelmi tisztjével és a kikötőlétesítmény
védelmi tisztjeivel való kapcsolattartást;

1. cikk
A 2008/106/EK irányelv módosításai
A 2008/106/EK irányelv a következőképpen módosul:
1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:
a) a 18. és 19. pont helyébe a következő szöveg lép:
„18. Rádiószabályzat: a módosított nemzetközi távköz
lési egyezményhez csatolt, vagy ahhoz csatoltnak
tekintett rádiószabályzat;
19. személyszállító hajó: az Életbiztonság a tengeren
tárgyú, módosított 1974. évi nemzetközi egyez
ményben (SOLAS 74) meghatározott hajó;”
b) a 24. pont helyébe a következő szöveg lép:
„24. STCW-szabályzat: a tengerészek képzéséről, képe
sítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló, módo
sított (STCW) szabályzat, amelyet a szerződő felek
az 1995. évi konferencia 2. határozatával fogadtak
el;”
c) a 27. pontot el kell hagyni;
d) a 28. pont helyébe a következő szöveg lép:
„28. tengeri szolgálat: a képesítő bizonyítvány, a jártas
sági bizonyítvány vagy más, képesítést igazoló
dokumentum kiadása vagy újraérvényesítése szem
pontjából releváns, hajón töltött szolgálat;”

35. védelmi feladatok: a hajón ellátandó valamennyi
védelmi feladat és kötelezettség a módosított
SOLAS 74 XI/2. fejezetében és az ISPS-szabály
zatban meghatározottak szerint;

36. képesítő bizonyítvány: az I. melléklet II., III., IV.
vagy VII. fejezetében foglaltaknak megfelelően,
parancsnokok, tisztek és GMDSS-rádiókezelők
számára kiadott és érvényesített bizonyítvány,
amely feljogosítja jogszerű tulajdonosát arra, hogy
a benne meghatározott felelősségi szint szerinti
minőségben szolgáljon és töltsön be feladatkörö
ket;

37. jártassági bizonyítvány: tengerész részére kiadott, a
képesítő bizonyítványtól eltérő bizonyítvány, amely
a képzés, a képesítések vagy a tengeri szolgálat
tekintetében igazolja ezen irányelv vonatkozó
követelményeinek teljesítését;

38. igazoló okmány: a képesítő és a jártassági bizonyít
ványtól eltérő, az ezen irányelv vonatkozó követel
ményei teljesítésének megállapításához használt
dokumentum;

39. elektrotechnikus tiszt: az I. melléklet III. fejezetében
foglaltaknak megfelelően képzett tiszt;

40. szakképzett fedélzeti tengerész: az I. melléklet II.
fejezetében foglaltaknak megfelelően képzett
személyzeti állományú személy;

e) a szöveg a következő pontokkal egészül ki:
„32. GMDSS-rádiókezelő: az I. melléklet IV. fejezetében
foglaltaknak megfelelően képzett személy;
33. ISPS-szabályzat: a SOLAS 74 szerződő kormányai
konferenciájának 2. határozatával, 2002. december
12-én elfogadott, a hajók és kikötőlétesítmények
védelmére vonatkozó nemzetközi szabályzat
mindenkor hatályos változata;

41. szakképzett gépészeti tengerész: az I. melléklet III.
fejezetében foglaltaknak megfelelően képzett
személyzeti állományú személy;

42. elektrotechnikus személyzeti állományú tengerész:
az I. melléklet III. fejezetében foglaltaknak megfele
lően képzett személyzeti állományú személy.”
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A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket
annak biztosítására, hogy a 2. cikkben említett hajókon
szolgáló tengerészek képzése legalább az STCW-egyez
ményben megállapított, az ezen irányelv I. mellékletében
szereplő követelményeknek megfeleljen, és e tengerészek
rendelkezzenek az 1. cikk 36. és 37. pontjában meghatá
rozott bizonyítványokkal és/vagy az 1. cikk 38. pontjában
meghatározott igazoló okmánnyal.”

2012.12.14.

irányelv 19. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
eljárás keretében, e bizonyítványt – elismerésének igazo
lása céljából – csak azt követően érvényesíti, hogy
megbizonyosodott a bizonyítvány hitelességéről és érvé
nyességéről. Az érvényesítésnek az STCW-szabályzat AI/2. szakaszának (3) bekezdése szerinti formát kell
követnie.
(7)

Az (5) és (6) bekezdésben említett érvényesítések:

a) külön okmányként kiadhatók;

3.

A 4. cikket el kell hagyni.

4.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

b) kizárólag a tagállamok által adhatók ki;

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

c) mindegyike egyedi számot kap, kivéve a képesítő
bizonyítvány kiadását igazoló érvényesítéseket,
mivel ezek ugyanazt a számot kaphatják, mint az
érintett képesítő bizonyítvány, feltéve, hogy az a
szám egyedi; valamint

„Képesítő bizonyítványok, jártassági
bizonyítványok és érvényesítések”;
b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A tagállamok biztosítják, hogy csak azon jelöltek
részére adjanak ki képesítő bizonyítványt és jártassági
bizonyítványt, akik megfelelnek e cikk követelményei
nek.”;
c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A képesítő bizonyítványokat és a jártassági bizo
nyítványokat az STCW-egyezmény melléklete I/2. szabá
lyának (3) bekezdésével összhangban kell kiadni.”;
d) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a)
A képesítő bizonyítványokat kizárólag a
tagállamok adhatják ki, a szükséges igazoló okmányok
hitelességének és érvényességének ellenőrzését követően
és az e cikkben megállapított rendelkezésekkel össz
hangban.”;

d) mindegyike lejár, amint az STCW-egyezmény mellék
lete V/1-1. és V/1-2. szabályában foglaltaknak
megfelelően parancsnokok és tisztek részére kiadott
érvényesített képesítő vagy jártassági bizonyítványok
érvényessége lejár, vagy azokat a kiadó tagállam vagy
harmadik ország visszavonja, felfüggeszti vagy
érvényteleníti, illetve a kiadástól számított öt éven
belül minden esetben.”;
g) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
„(11)
A képesítésre pályázó jelöltnek kielégítően
igazolnia kell:
a) személyazonosságát;
b) azt, hogy életkora eléri a kérelmezett képesítő vagy
jártassági bizonyítványhoz az I. mellékletben
megállapított szabályokban előírt korhatárt;

e) az (5) bekezdés vége a következő mondattal egészül ki:
„A képesítő bizonyítványoknak és a jártassági bizonyít
ványoknak a parancsnokok és tisztek részére az I.
melléklet V/1-1. és V/1-2. szabályában foglaltaknak
megfelelő kiadását igazoló érvényesítések csak akkor
adhatók ki, ha az STCW-egyezményben és az ezen
irányelvben meghatározott valamennyi követelmény
teljesül.”;

c) azt, hogy megfelel az STCW-szabályzat A-I/9. szaka
szában meghatározott egészségügyi alkalmassági
követelményeknek;
d) azt, hogy teljesítette a kérelmezett képesítő vagy
jártassági bizonyítványhoz szükséges tengeri szolgá
latot és az arra vonatkozó kötelező képzést az I.
mellékletben megállapított szabályok szerint; vala
mint

f) a (6) és a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(6)
Az a tagállam, amely az STCW-egyezmény
melléklete V/1-1. és V/1-2. szabályában foglaltaknak
megfelelően parancsnokok és tisztek részére kiadott
képesítő vagy jártassági bizonyítványt ismer el az ezen

e) azt, hogy megfelel az I. mellékletben megállapított
szabályokban előírt, azon szolgálati minőségre,
feladatkörökre és szintekre vonatkozó alkalmassági
követelményeknek, amelyeket a képesítő bizonyít
vány érvényesítésébe be kell jegyezni.

2012.12.14.
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az STCW-egyezmény más részes feleinek partjainál lévő
utakon történő hajózást is szabályozó rendelkezései
vonatkoznak – megállapodást köt az érintett
tagállammal vagy részes féllel, amelyben az érintett
kereskedelmi területeket és az egyéb vonatkozó rendel
kezéseket egyaránt részletesen meghatározza.”;

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az érvényesítéseknek
az STCW-egyezmény I/10. szabályának értelmében
történő elismerésére.
(12)

Minden tagállam vállalja, hogy:

a) nyilvántartást vagy nyilvántartásokat vezet a parancs
nokok és tisztek, illetve adott esetben a személyzeti
állomány számára kiadott valamennyi képesítő bizo
nyítványról és jártassági bizonyítványról, illetve érvé
nyesítésről, azok kiadásáról, lejártáról, újraérvényesí
téséről, felfüggesztéséről, érvénytelenítéséről, bejelen
tett elvesztéséről vagy megsemmisüléséről, valamint a
kiadott felmentésekről;

b) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:
„(3a)
A valamely tagállam vagy az STCW-egyezmény
valamely részes fele által saját meghatározott part menti
hajóútszakaszok határain belüli érvényességgel, tengeré
szek részére kiadott képesítő bizonyítványokat egy
másik tagállam elfogadhatja a saját meghatározott part
menti hajóútszakaszainak határain belüli szolgálatra
vonatkozóan, feltéve, hogy az érintett tagállamok vagy
részes felek megállapodást kötnek, amelyben részletesen
meghatározzák az érintett kereskedelmi területeket és a
szolgálat egyéb vonatkozó feltételeit.

b) hozzáférést biztosít a képesítő bizonyítványok, az
érvényesítések és a felmentések státusára vonatkozó
információkhoz más tagállamok és az STCW-egyez
mény más szerződő felei, valamint olyan társaságok
számára, amelyek kérik az STCW-egyezmény I.
melléklete V/1-1. és V/1-2 szabályában foglaltaknak
megfelelően parancsnokok és tisztek részére kiadott
olyan képesítő bizonyítványok és/vagy bizonyítvá
nyok hitelességének és érvényességének ellenőrzését,
amelyeket az STCW-egyezmény I/10. szabályának
megfelelő elismerést kérő vagy hajón való alkalma
zást kereső tengerészek mutattak be.

(3b)
A part menti utakon történő hajózást meghatá
rozó tagállamok e cikk követelményeivel összhangban:
a) kötelesek betartani a part menti hajóútszakaszokra
irányadó, az STCW-szabályzat A-I/3. szakaszában
meghatározott alapelveket;
b) az 5. cikknek megfelelően kiadott érvényesítésekbe
kötelesek belefoglalni a part menti hajóútszakaszok
határait.”

(13)
2017. január 1-jétől a (12) bekezdés b) pont
jának megfelelően rendelkezésre bocsátandó informáci
ókat elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni.”.
5.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

7.

Információnyújtás a Bizottság számára

6.

A 7. cikk a következőképpen módosul:
a) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a)
A tagállam – az olyan hajók tekintetében,
amelyekre az STCW-egyezmény part menti utakon
történő hajózást, és azon belül a más tagállamok vagy

A 8. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak és
hajtanak végre a kiadott bizonyítványokkal és érvényesíté
sekkel kapcsolatos csalás és más jogellenes gyakorlat
megakadályozása érdekében, valamint azokra vonatkozóan
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat álla
pítanak meg.”

„5a. cikk

Minden tagállam – kizárólag statisztikai elemzés céljából, és
csak a tagállamok és a Bizottság által a szakpolitikai döntés
hozatal céljára történő felhasználásra – évente hozzáférést
biztosít a Bizottság számára az ezen irányelv V. mellékle
tében szereplő, a képesítő bizonyítványokra és a képesítő
bizonyítványok elismerését tanúsító érvényesítésekre vonat
kozó információkhoz. A tagállamok ugyanezen célokból –
önkéntes alapon – hozzáférést biztosíthatnak a Bizottság
számára az STCW-egyezmény mellékletének II., III. és VII.
fejezetének megfelelően a személyzeti állomány részére
kiadott jártassági bizonyítványokra vonatkozó információk
hoz.”
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8.

A 9. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A tagállamok megállapítják azokat a folyama
tokat és eljárásokat, amelyek az általuk kiadott képesítő
bizonyítványok, jártassági bizonyítványok vagy érvénye
sítések tulajdonosai által a képesítő vagy jártassági bizo
nyítványukhoz kapcsolódó kötelezettségeik teljesítése
során tanúsított – a tengeren az élet vagy tulajdon,
illetve a tengeri környezet közvetlen veszélyeztetésével
járó – hozzá nem értés, tevékenység, mulasztás vagy a
biztonság veszélyeztetése eseteinek részlehajlás nélküli
kivizsgálásához szükségesek, valamint azokat a folyama
tokat és eljárásokat, amelyek az említett képesítő vagy
jártassági bizonyítványok ilyen okból való visszavoná
sára, felfüggesztésére vagy érvénytelenítésére, valamint
a csalások megelőzése érdekében alkalmazandók.
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(2)
A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak és
hajtanak végre a kiadott képesítő bizonyítványokkal,
jártassági bizonyítványokkal és érvényesítésekkel kapcso
latos csalások és egyéb jogellenes gyakorlatok megaka
dályozása érdekében.”;
b) a (3) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a követ
kező szöveg lép:
„Szankciókat és fegyelmi intézkedéseket azokban az
esetekben kell előírni és végrehajtani, amikor:”.

2012.12.14.

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)
A (2) bekezdés szerint elvégzett minden egyes
értékelésről az érintett tagállam az értékelés befejezésétől
számított hat hónapon belül – az STCW-szabályzat AI/7. szakaszában meghatározott formátummal össz
hangban – jelentést küld a Bizottságnak.”
10. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„11. cikk

9.

A 10. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:
i. az a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) a nem kormányzati egységek vagy szervek által
végzett minden képzési, alkalmasság-felmérési,
képesítési (egészségügyi alkalmassági képesítéssel
együtt), érvényesítési és újraérvényesítési tevé
kenység minőségbiztosítási rendszer keretében
folyamatos ellenőrzés tárgyát képezze, így bizto
sítva a kijelölt célok elérését, beleértve az oktatók
és vizsgáztatók képzettségére és jártasságára
vonatkozókat is, összhangban az STCWszabályzat A-I/8. szakaszával;”
ii. a b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) amennyiben állami egységek vagy szervek végzik
e tevékenységeket, az STCW-szabályzat A-I/8.
szakaszával összhangban minőségbiztosítási
rendszer álljon rendelkezésre;”
iii. a c) pont helyébe a következő szöveg lép:
„c) az oktatási és képzési célkitűzések, illetve az
ezekhez kapcsolódó, elérendő alkalmassági szint
minőségi szabványai világosan meg legyenek
határozva, illetve, hogy meg legyenek szabva az
STCW-egyezményben előírt vizsgákhoz és érté
kelésekhez tartozó megfelelő tudás-, ismeret- és
készségszintek;”
b) a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:
„d) a minőségbiztosítási rendszer az STCW-egyezmény
és -szabályzat valamennyi vonatkozó rendelkezését
és azok módosításait is magában foglalja. A
tagállamok e rendszerbe beépíthetik ennek az irány
elvnek a többi alkalmazandó rendelkezését is.”

Egészségügyi követelmények
(1)
Minden tagállam kidolgozza a tengerészekre vonat
kozó egészségügyi alkalmassági követelményeket és az
egészségügyi alkalmassági bizonyítvány kiadására vonat
kozó eljárásokat, összhangban az e cikkben és az STCWszabályzat A-I/9. szakaszában foglaltakkal, adott esetben
figyelembe véve az STCW-szabályzat B-I/9. szakaszát.
(2)
Az STCW-szabályzat A-I/9. szakaszában foglaltaknak
megfelelően minden tagállam biztosítja, hogy a tengerészek
egészségügyi
alkalmasságának
felméréséért
felelős
személyek az érintett tagállam által a tengerészek orvosi
vizsgálata céljára elismert orvosok legyenek.
(3)
Minden, az SCTW-egyezmény rendelkezései szerint
kiadott képesítő bizonyítvánnyal vagy jártassági bizonyít
vánnyal rendelkező tengeren szolgáló tengerésznek az e
cikkben és az STCW-szabályzat A-I/9. szakaszában foglalt
aknak megfelelően kiadott, érvényes egészségügyi alkalmas
sági bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell.
(4)
Az egészségügyi alkalmassági bizonyítványt kérel
mező jelölteknek meg kell felelniük a következő feltételek
nek:
a) a 16. életévüket betöltötték;
b) a személyazonosságukat kielégítően igazolják; valamint

c) megfelelnek a szóban forgó tagállam által megállapított
egészségügyi alkalmassági követelményeknek.
(5)
Az egészségügyi alkalmassági bizonyítványok legfel
jebb két évig érvényesek, kivéve, ha a tengerész 18. életévét
még nem töltötte be, amely esetben az érvényesség maxi
mális időtartama 1 év.
(6)
Ha az egészségügyi alkalmassági bizonyítvány érvé
nyessége egy hajóút során jár le, akkor az STCW-egyez
mény mellékletében foglalt I/9. szabály alkalmazandó.

2012.12.14.
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g) a társaság hajóinak fedélzetén mindenkor hatékony
szóbeli kommunikáció folyik a módosított SOLAS
74 V. fejezete 14. szabályának (3) és (4) bekezdésével
összhangban.”;

(7)
Sürgős esetekben a tagállam engedélyezheti a tenge
rész számára, hogy érvényes egészségügyi alkalmassági
bizonyítvány nélkül teljesítsen szolgálatot. Ilyen esetekben
az STCW-egyezmény mellékletében foglalt I/9. szabály
alkalmazandó.”

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

11. A 12. cikk a következőképpen módosul:

„(4)
A társaságok biztosítják, hogy a ro-ro személy
szállító hajóikon szolgáló parancsnokok, tisztek és a
meghatározott feladatokra és feladatkörre kijelölt egyéb
személyzet – az STCW-szabályzat B-I/14. szakaszában
foglalt útmutatás figyelembevételével – elvégezték az
ellátandó szolgálatnak, feladatnak és felelősségi körnek
megfelelő képességek elsajátítását célzó képzéseket.”

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:
„A képesítő bizonyítványok és
bizonyítványok újraérvényesítése”;
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b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a)
A tartályhajókon teljesített tengeri szolgálat
folytatása érdekében minden parancsnoknak és tisztnek
meg kell felelnie az e cikk (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek, továbbá öt évnél nem hosszabb
időközönként igazolnia kell, hogy az STCW-szabályzat
A-I/11. szakaszának (3) bekezdésével összhangban
továbbra is rendelkezik a tartályhajókon szükséges
szakmai alkalmassággal.”;
c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A 2017. január 1-jéig kiadott képesítő bizonyít
ványok esetében minden tagállam összehasonlítja a
jelöltektől megkövetelt alkalmassági követelményeket
azokkal, amelyeket a vonatkozó képesítő bizonyít
ványhoz az STCW-szabályzat A. része ír elő, és eldönti,
hogy az ilyen bizonyítványok tulajdonosai számára
előírja-e a megfelelő ismétlő vagy korszerűsítő képzést
vagy felmérést.”;
d) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(5)
A parancsnokok, a tisztek és a rádiókezelők
tudásának korszerűsítése céljából minden tagállam – a
14. cikk (3) bekezdésének b) pontjában és 18. cikkében
foglaltak tiszteletben tartása mellett – biztosítja, hogy a
tengeri életbiztonságra, a védelemre és a tengeri
környezet védelmére vonatkozó nemzeti és nemzetközi
rendelkezéseket érintő legújabb módosítások szövege
hozzáférhető legyen a lobogóját viselni jogosult hajók
számára.”
12. A 13. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
13. A 14. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés a következő pontokkal egészül ki:
„f) a társaság bármely hajóján alkalmazott tengerészek
részt vettek az STCW-egyezmény követelményeinek
megfelelő ismétlő és korszerűsítő képzéseken;

14. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„15. cikk
Szolgálatra való alkalmasság
(1)

A kimerültség megelőzése érdekében a tagállamok:

a) a (3)–(13) bekezdéssel összhangban pihenőidőszakokat
határoznak meg és érvényesítenek az őrszolgálatot ellátó
személyzet, valamint a biztonsági, védelmi és környezet
szennyezés-megelőzési feladatra kijelölt személyzet
számára;
b) megkövetelik az őrszolgálati rend olyan kialakítását,
hogy az őrszolgálati személyzet hatékonyságát kime
rültség ne akadályozza, és a szolgálat szervezése oly
módon történjen, hogy az út kezdetén szolgáló első
őrszolgálat és az azt követő őrszolgálati váltások
megfelelően kipihentek és egyéb szempontból is alkal
masak legyenek a szolgálat ellátására.
(2)
A tagállamok a kábítószer- és alkoholfogyasztás
megelőzése érdekében biztosítják, hogy megfelelő intézke
dések történjenek az e cikkben meghatározott rendelkezé
sekkel összhangban.
(3)
A tagállamoknak figyelembe kell venniük a – külö
nösen a hajó biztos és biztonságos üzemeltetésére kiterjedő
feladatokat ellátó – tengerészek kimerültségéből fakadó
veszélyt.
(4)
Minden olyan személy részére, aki őrszolgálati tiszt
ként szolgál vagy az őrszolgálat személyzeti állományú
tagja, valamint akiket biztonsági, környezetszennyezésmegelőzési és védelmi feladatokra jelöltek ki, legalább a
következő pihenőidőt kell biztosítani:
a) bármely 24 órás időszakban 10 óra pihenőidőt; vala
mint
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b) bármely hétnapos időszakban 77 óra pihenőidőt.

(5)
A pihenőidőt legfeljebb két szakaszra lehet osztani,
amelyek közül az egyiknek legalább hat óra hosszúságúnak
kell lennie, az egymást követő pihenőidőszakok közötti
szünet pedig nem haladhatja meg a 14 órát.

(6)
A pihenőidőszakra vonatkozóan a (4) és (5) bekez
désben előírt követelményeket nem kell betartani vész
helyzet vagy más, magasabb prioritású üzemeltetési körül
mény esetén. A riadókat, tűzvédelmi és mentőcsónakgyakorlatokat, valamint a nemzeti törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezések és a nemzetközi jogi aktusok
által előírt gyakorlatokat úgy kell végrehajtani, hogy a
legkevésbé zavarják a pihenőidőszakokat, és ne okozzanak
kimerültséget.

(7)
A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy az őrszolgálati
beosztás könnyen hozzáférhető helyen legyen kifüggesztve.
A beosztást szabványos formátumban kell elkészíteni a
hajó munkanyelvén vagy munkanyelvein és angol nyelven.

(8)
Készültség esetén, például ha az egyik géptér
felügyelet nélkül áll, a tengerész számára megfelelő kiegyen
lítő pihenőidőszakot kell biztosítani, amennyiben a rendes
pihenőidőszakot szolgálatba hívás zavarja meg.

(9)
A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a tengerészek
napi pihenőidejének nyilvántartását szabványosított formá
tumban vezessék, a hajó munkanyelvén vagy munkanyel
vein és angol nyelven, így lehetővé téve az e cikknek való
megfelelés nyomon követését és ellenőrzését. A tengerészek
az őket érintő bejegyzésekről másolatot kapnak, amelyet a
parancsnoknak, vagy a parancsnok által meghatalmazott
személynek és a tengerészeknek érvényesítenie kell.

(10)
A (3)–(9) bekezdésben megállapított szabályoktól
eltérve a hajó parancsnoka jogosult a tengerész számára
bármilyen olyan munkaidőt előírni, amely a hajó, a hajón
lévő személyek vagy a rakomány közvetlen biztonságához,
illetve a tengeren veszélybe került más hajóknak vagy
személyeknek való segítségnyújtás céljából szükséges.
Ennek megfelelően a parancsnok felfüggesztheti a pihenő
időre vonatkozó beosztást, és a tengerész számára a
normális helyzet visszaállításáig bármilyen szükséges
munkaidőt előírhat. A normális helyzet visszaállítását köve
tően – amilyen hamar ésszerűen lehetséges – a parancsnok
gondoskodik arról, hogy azoknak a tengerészeknek, akik a
beosztás szerinti pihenőidőszakban szolgálatot teljesítettek,
megfelelő pihenőidő álljon a rendelkezésére.

(11)
A munkavállalók egészségének és biztonságának
védelmére vonatkozó általános alapelvek megfelelő tiszte
letben tartásával és az 1999/63/EK irányelvvel összhangban
a tagállamok nemzeti törvényeik, rendelkezéseik vagy az
illetékes hatóságra vonatkozóan előírt eljárásaik révén enge
délyezhetnek vagy nyilvántartásba vehetnek olyan kollektív
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szerződéseket, amelyek lehetővé teszik az ezen cikk (4)
bekezdésének b) pontjában és az (5) bekezdésében előírt
kötelező pihenőidő alóli kivételeket, feltéve, hogy a pihe
nőidő bármely hétnapos időszak során legalább 70 óra, és
tiszteletben tartják az ezen cikk (12) és a (13) bekezdésében
foglalt korlátozásokat. Az ilyen kivételek alkalmazásában a
lehető legnagyobb mértékben követni kell az előírt követel
ményeket, de azokban gyakoribb vagy hosszabb időtartamú
szabadságok vehetők figyelembe, illetve az őrszolgálatot
ellátó vagy rövid utakon közlekedő hajókon szolgálatot
teljesítő tengerészek számára kiegészítő pihenőidők bizto
síthatók. A kivételeknek a lehető legnagyobb mértékben
figyelembe kell venniük az STCW-szabályzat B-VIII/1.
szakaszában a kimerültség megelőzésére vonatkozóan
meghatározott útmutatást. Az ezen cikk (4) bekezdésének
a) pontjában említett minimális pihenőidő alól nem enge
délyezhetők kivételek.

(12)
A (4) bekezdés b) pontjában előírt heti pihenőidő
szak alóli, a (11) bekezdésben említett kivételek legfeljebb
két egymást követő hétre engedélyezhetők. A hajó két
olyan időszaka közötti szünet, amikor kivételt alkalmaznak,
nem lehet kevesebb, mint a kivétel időtartamának kétsze
rese.

(13)
Az (5) bekezdés alóli, a (11) bekezdésben említett
lehetséges kivételek keretében, a (4) bekezdés a) pontjában
előírt, bármely 24 órás időszakon belüli minimális pihenő
időt legfeljebb három pihenőidőszakra lehet osztani,
amelyek közül az egyiknek legalább hat óra hosszúságúnak
kell lennie, és mindkét fennmaradó pihenőidőszaknak
legalább egy óra hosszúságúnak kell lennie. Az egymást
követő pihenőidőszakok közötti szünet nem haladhatja
meg a 14 órát. A kivételek bármely hétnapos időszakban
legfeljebb két 24 órás időszakra terjedhetnek ki.

(14)
A tagállamok az alkoholfogyasztással való vissza
élések megelőzése érdekében legfeljebb 0,05 %-os véralko
holszintet (BAC), a leheletben legfeljebb 0,25 mg/l alkohol
szintet, vagy ilyen alkoholkoncentrációt eredményező alko
holmennyiséget engedélyező korlátozást vezetnek be a
biztonsági, védelmi és tengeri környezetvédelmi feladatok
ellátására kijelölt parancsnokok, tisztek és más tengerészek
esetében.”

15. A 17. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„c) az 5. cikkben említett bizonyítványokat kiadják;”.

16. A 19. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A képesítő bizonyítványok
bizonyítványok elismerése”;

és

a

jártassági
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b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Azok a tengerészek, akik nem rendelkeznek a
tagállamok által az STCW-egyezmény V/1-1. és V/1-2.
szabályainak megfelelően parancsnokok és tisztek
részére kiadott képesítő bizonyítvánnyal és/vagy jártas
sági bizonyítvánnyal, akkor szolgálhatnak valamely
tagállam lobogója alatt közlekedő hajón, ha a képesítő
vagy jártassági bizonyítványuk elismeréséről az e cikk
(2)–(6) bekezdésében meghatározott eljárások keretében
határozatat fogadtak el.”;
c) a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő
szöveg lép:
„(2)
Az a tagállam, amely érvényesítéssel kívánja
elismerni az (1) bekezdésben említett, valamely
harmadik ország által parancsnokok, tisztek vagy rádió
kezelők részére kiadott képesítő és/vagy jártassági bizo
nyítványokat abból a célból, hogy azok tulajdonosai a
saját lobogója alatt közlekedő hajón szolgálhassanak, e
harmadik ország elismerése végett indokolással ellátott
kérelmet köteles benyújtani a Bizottsághoz.”;
d) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A harmadik ország elismerésére vonatkozó hatá
rozatot a Bizottság hozza meg. Ezeket a végrehajtási jogi
aktusokat a 28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgáló
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni az elismerés
iránti kérelem benyújtásától számított tizennyolc
hónapon belül. A kérelmet benyújtó tagállam határozhat
úgy, hogy egyoldalúan elismeri a harmadik országot
mindaddig, amíg az e bekezdés szerinti határozat elfo
gadására nem kerül sor.”
17. A 20. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg
lép:
„(6)
Az elismerés visszavonásával kapcsolatos hatá
rozatot a Bizottság hozza meg. Ezeket a végrehajtási jogi
aktusokat a 28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbi
zottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az érintett tagálla
moknak meg kell hozniuk a határozat végrehajtásához
szükséges intézkedéseket.”

L 343/87

nek-e ilyen képesítő bizonyítvánnyal vagy megfelelő
felmentéssel és/vagy jártassági bizonyítvánnyal és/vagy
igazoló okmánnyal.”
19. A 23. cikk (1) bekezdése a) pontjának helyébe a következő
szöveg lép:
„a) annak ellenőrzése, hogy a fedélzeten szolgáló tengeré
szek közül mindazok, akiknek az STCW-egyezmény
szerinti képesítő bizonyítvánnyal és/vagy jártassági bizo
nyítvánnyal kell rendelkezniük, rendelkeznek képesítő
bizonyítvánnyal vagy megfelelő felmentéssel, és/vagy
jártassági bizonyítvánnyal, vagy okmánnyal igazolják,
hogy kérelmet nyújtottak be a lobogó szerinti állam
hatóságaihoz a képesítő bizonyítvány elismerését
igazoló érvényesítés iránt;”.
20. A 23. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:
a) a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
Az STCW-szabályzat A. részével összhangban fel
kell mérni a hajó tengerészeinek az STCW-egyez
ményben előírt őrszolgálati és – adott esetben – a
védelmi előírások betartására vonatkozó képességét,
amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy az
adott szabványokat nem tartják be, mivel a következő
események valamelyike bekövetkezett:”;
b) a d) pont helyébe a következő szöveg lép:
„d) a hajót más tekintetben oly módon üzemeltetik,
amely a személyekre, tulajdonra vagy a környezetre
veszélyt jelent, vagy amely veszélyezteti a biztonsá
got;”.
21. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„25a. cikk
Statisztikai célú információk

18. A 22. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg
lép:

(1)
A tagállamok – kizárólag statisztikai elemzés
céljából – közlik az V. mellékletben felsorolt információkat
a Bizottsággal. Ezek az információk nem használhatók fel
igazgatási, jogi vagy ellenőrzési célokra, és kizárólag a
tagállamok és a Bizottság általi szakpolitikai döntéshozatal
céljaira szolgálhatnak.

„(1)
Függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt közleke
dik, a tagállam kikötőjében tartózkodó minden egyes hajó –
a 2. cikkben említett hajótípusok kivételével – köteles
alávetni magát az adott tagállam részéről megfelelő felha
talmazással rendelkező tisztviselők által a kikötő szerint
illetékes állam nevében végzett ellenőrzésnek, amelynek
célja annak megállapítása, hogy a fedélzeten szolgáló tenge
részek közül azok, akiknek az STCW-egyezmény szerinti
képesítő bizonyítvánnyal és/vagy jártassági bizonyítvánnyal
és/vagy igazoló okmánnyal kell rendelkezniük, rendelkez

(2)
A tagállamok évente, elektronikus formátumban
bocsátják a Bizottság rendelkezésére ezeket az információ
kat, amelyeknek tartalmazniuk kell a megelőző év
december 31-ig nyilvántartásba vett adatokat. A nyers
adatok formájában rendelkezésre álló információk tulajdon
joga a tagállamoknál marad. Az ezen információk alapján
készített és feldolgozott statisztikát az 1406/2002/EK
rendelet 4. cikkének az átláthatóságról és az adatvédelemről
szóló rendelkezéseivel összhangban nyilvánosan hozzáfér
hetővé kell tenni.

L 343/88

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(3)
A személyes adatok védelmének biztosítása érde
kében a tagállamoknak – a Bizottság által rendelkezésre
bocsátott vagy jóváhagyott szoftver felhasználásával – az
V. mellékletben meghatározott valamennyi személyes infor
mációt névtelenné kell tenniük. A Bizottság csak a névte
lenné tett információkat használhatja.

(4)
A tagállamok és a Bizottság gondoskodnak arról,
hogy az ilyen információk gyűjtésére, benyújtására, tárolá
sára, elemzésére és terjesztésére vonatkozó intézkedéseket
úgy dolgozzák ki, hogy a statisztikai elemzés lehetővé
váljon.

Az első albekezdés végrehajtása céljából a Bizottság rész
letes intézkedéseket fogad el a statisztikai adatok megfelelő
kezelésének biztosításához szükséges technikai követelmé
nyekre vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a
28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás
keretében kell elfogadni.”

22. A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk
Módosítás
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az irányelv V. mellékletének a tagállamok
által bejelentendő információk specifikus és releváns
tartalma és részletei tekintetében való módosítására vonat
kozóan, feltéve, hogy e jogi aktusok kizárólag az STCWegyezmény és -szabályzat módosításainak figyelembevéte
lére irányulnak, és megfelelnek az adatvédelmi követelmé
nyeknek. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
nem módosíthatják a 25a. cikk (3) bekezdésének az adatok
névtelenné tételét előíró rendelkezéseit.”

23. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„27a. cikk
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akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a
korábbival megegyező időtartamra.

(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor
visszavonhatja a 27. cikkben említett felhatalmazást. A
visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban
megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hiva
talos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat
nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok érvényességét.

(4)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus
elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti
az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfoga
dásáról.

(5)
A 27. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését
követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a
Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett
időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament,
mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem
fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács
kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosz
szabbodik.”

24. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„28. cikk
A bizottsági eljárás
(1)
A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (*) létrehozott, a tengeri közlekedés
biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzé
sével foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a Bizottság
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elve
inek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (**)
szerinti bizottságnak minősül.

A felhatalmazás gyakorlása
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek
mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi
aktus elfogadására.

(2)
A Bizottság 27. cikkben említett, felhatalmazáson
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása
ötéves időtartamra szól 2013. január 3-tól kezdődő hatály
lyal. A Bizottság legkésőbb 2017. április 4-ig jelentést
készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parla
ment vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legké
sőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt,

(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a
182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a
bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogad
hatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a
182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik
albekezdése alkalmazandó.

___________
(*) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.
(**) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”

2012.12.14.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

25. A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„29. cikk

L 343/89

c) a 2008/106/EK irányelv szövegébe – V. mellékletként –
beillesztésre kerül ezen irányelv III. mellékletének a
szövege.

Szankciók
A tagállamok kidolgozzák a 3., 5., 7., 9–15., 17., 18., 19.,
22., 23. és 24. cikke, valamint az I. melléklet szerint elfo
gadott nemzeti rendelkezések megsértésére vonatkozó
szankciórendszereket, és megtesznek a szankciók végrehaj
tásának biztosításához szükséges minden intézkedést. Az
előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó
erejűnek kell lenniük.”
26. A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„30. cikk
Átmeneti rendelkezések
Azon tengerészekre vonatkozóan, akik 2013. július 1. előtt
kezdték meg elismert tengeri szolgálatukat, elismert oktatási
és képzési programjukat vagy elismert képzési tanfolyamu
kat, a tagállamok 2017. január 1-jéig folytathatják a képe
sítő bizonyítványoknak az ezen irányelv 2013. január 3.
előtt hatályos követelményeinek megfelelő kiadását, elisme
rését és érvényesítését.
2017. január 1-jéig a tagállamok folytathatják a képesítő
bizonyítványoknak és az érvényesítéseknek az ezen irányelv
2013. január 3. előtt hatályos követelményeinek megfelelő
megújítását és újraérvényesítését”.

2. cikk
Átültetés a nemzeti jogba
(1)
A tagállamok a 2008/106/EK irányelvnek az ezen
irányelv 1. cikkének 26. pontja által módosított 30. cikke
sérelme nélkül hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
ennek az irányelvnek 2014. július 4-ig, illetve ezen irányelv
1. cikkének 5. pontja tekintetében 2015. január 4-ig megfelel
jenek. A tagállamok e rendelkezések szövegét haladéktalanul
közlik a Bizottsággal.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
3. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik naptól lép hatályba.
4. cikk

27. A 33. cikket el kell hagyni.
28. Ez a pont a magyar nyelvi változatot nem érinti.
29. A mellékletek a következőképpen módosulnak:
a) a 2008/106/EK irányelv I. mellékletének helyébe ezen
irányelv I. melléklete lép;
b) a 2008/106/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv II.
mellékletének megfelelően módosul;

Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. november 21-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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I. MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
AZ STCW-EGYEZMÉNYNEK A 3. CIKKBEN EMLÍTETT KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az e mellékletben említett szabályokat az STCW-szabályzat A. részében foglalt kötelező rendelkezések egészítik ki, a
VIII. fejezet VIII/2. szabályának kivételével.
Egy szabály követelményére történő bármilyen hivatkozás egyben az STCW-szabályzat A. részének megfelelő szaka
szára történő hivatkozást is jelent.
2. Az STCW-szabályzat A. része tartalmazza a képesítő bizonyítványok kiadását és újraérvényesítését kérelmező jelöltek
által az STCW-egyezmény rendelkezései értelmében igazolandó alkalmassági szinteket. A VII. fejezet alternatív képe
sítési rendelkezései és a II., III. és IV. fejezet szakképesítési rendelkezései közötti kapcsolat tisztázására az alkalmassági
előírásokban meghatározott képességek esettől függően az alábbi hét feladatkör szerint csoportosítandók:
1. navigáció;
2. árukezelés és rakományelrendezés;
3. a hajóüzem irányítása és a hajón tartózkodó személyekről való gondoskodás;
4. hajógépészet;
5. elektrotechnika, elektronika és vezérléstechnika;
6. karbantartás és javítás;
7. rádiótávközlés,
a következő felelősségi szinteken:
1. irányítási szint;
2. üzemeltetési szint;
3. támogatási szint.
Az STCW-szabályzat A. részének II., III. és IV. fejezetében meghatározott alkalmassági követelményeket tartalmazó
táblázatok alcímek szerint határozzák meg a feladatköröket és a felelősségi szinteket.
II. FEJEZET
PARANCSNOK ÉS FEDÉLZETI SZEMÉLYZET
II/1. szabály
A navigációs őrszolgálatért felelős tisztek képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények 500 vagy
ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú hajókon
1. Minden, 500 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú tengerjáró hajón szolgáló, navigációs őrszolgálatért felelős
tisztnek képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a 18. életévét betöltötte;
2.2. elismert képzési program részeként elvégzett legalább tizenkét hónapos elismert tengeri szolgálattal rendelkezik,
amely megfelel az STCW-szabályzat A-II/1. szakasza szerinti követelményeknek, és elismert képzési naplóban
dokumentálták, vagy egyéb esetben legalább 36 hónapos elismert tengeri szolgálattal rendelkezik;
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2.3. az előírt tengeri szolgálat során legalább hat hónapig teljesített őrszolgálatot a hídon a parancsnok vagy egy
képzett tiszt felügyelete alatt;
2.4. megfelel adott esetben a IV. fejezetben foglalt, a kijelölt rádiós szolgálat Rádiószabályzattal összhangban való
ellátására vonatkozó szabályok követelményeinek;
2.5. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-II/1. szakaszában előírt alkalmas
sági követelményeknek; valamint
2.6. megfelel az STCW-szabályzat A-VI/1. szakaszának (2) bekezdésében, A-VI/2. szakaszának (1)–(4) bekezdésében,
A-VI/3. szakaszának (1)–(4) bekezdésében és A-VI/4. szakaszának (1)–(3) bekezdésében meghatározott alkalmas
sági követelményeknek.
II/2. szabály
A parancsnokok és az első tisztek képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények 500 vagy ennél
nagyobb bruttó tonnatartalmú hajókon
3000 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú hajón szolgáló parancsnok és első
tiszt
1. A 3 000 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú tengerjáró hajón szolgáló minden parancsnoknak és első tisztnek
képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. megfelel az 500 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú hajón végzett navigációs őrszolgálatért felelős tiszti
képesítés követelményeinek, és e minőségében rendelkezik az alábbi elismert tengeri szolgálattal:
2.1.1. első tiszti képesítéshez legalább 12 hónap; valamint
2.1.2. parancsnoki képesítéshez legalább 36 hónap; ez az időtartam azonban legfeljebb 24 hónapra lerövidíthető,
ha ebből legalább 12 hónap tengeri szolgálatot első tisztként látott el; valamint
2.2. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-II/2. szakaszában a 3 000 vagy
ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú hajón szolgáló parancsnokokra és első tisztekre vonatkozó alkalmassági
követelményeknek.
500 és 3000 közötti bruttó tonnatartalmú hajókon szolgáló parancsnok és első tiszt
3. Az 500 és 3 000 közötti bruttó tonnatartalmú tengerjáró hajón szolgáló minden parancsnoknak és első tisztnek
képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
4. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
4.1. első tiszti képesítés megszerzéséhez megfelel az 500 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú hajókon szolgáló,
navigációs őrszolgálatért felelős tisztekre vonatkozó követelményeknek;
4.2. parancsnoki képesítés megszerzéséhez megfelel az 500 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú hajókon szol
gáló, navigációs őrszolgálatért felelős tisztekre vonatkozó követelményeknek, és ebben a minőségében legalább 36
hónapos elismert tengeri szolgálattal rendelkezik; ez az időtartam azonban legfeljebb 24 hónapra lerövidíthető, ha
ebből legalább 12 hónap tengeri szolgálatot első tisztként látott el; valamint
4.3. elismert képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-II/2. szakaszában az 500 és 3 000 közötti bruttó
tonnatartalmú hajókon szolgáló parancsnokokra és első tisztekre vonatkozó alkalmassági követelményeknek.
II/3. szabály
A navigációs őrszolgálatért felelős tisztek és parancsnokok képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetel
mények az 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb hajókon
Nem part menti hajózásban részt vevő hajók
1. Minden 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb, nem part menti utakon közlekedő tengerjáró hajón szolgáló, navigációs
őrszolgálatért felelős tisztnek 500 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú hajóra vonatkozó képesítő bizonyítvány
nyal kell rendelkeznie.
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2. Minden 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb, nem part menti utakon közlekedő tengerjáró hajón szolgáló parancs
noknak 500 és 3 000 közötti bruttó tonnatartalmú hajón szolgáló parancsnoki képesítő bizonyítvánnyal kell rendel
keznie.
Part menti hajózásban részt vevő hajók
Navigációs őrszolgálatért felelős tiszt
3. Minden, part menti utakon közlekedő, 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb tengerjáró hajón szolgáló, navigációs
őrszolgálatért felelős tisztnek képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
4. A part menti utakon közlekedő, 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb tengerjáró hajón szolgáló navigációs őrszolgá
latért felelős tiszti képesítésre pályázó jelöltnek meg kell felelnie a következőknek:
4.1. a 18. életévét betöltötte;
4.2. elvégezte az alábbiakat:
4.2.1. speciális képzést, beleértve a tagállam által előírt megfelelő időtartamú tengeri szolgálatot; vagy
4.2.2. legalább 36 hónapos elismert fedélzeti tengeri szolgálatot teljesített;
4.3. adott esetben megfelel a IV. fejezet szabályaiban foglalt, kijelölt rádiós szolgálatnak a Rádiószabályzattal össz
hangban való ellátására alkalmazandó követelményeknek;
4.4. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-II/3. szakaszában a part menti
utakon közlekedő, 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb hajókon szolgáló, navigációs őrszolgálatért felelős tisz
tekre vonatkozó alkalmassági követelményeknek; valamint
4.5. megfelel az STCW-szabályzat A-VI/1. szakaszának (2) bekezdésében, A-VI/2. szakaszának (1)–(4) bekezdésében,
A-VI/3. szakaszának (1)–(4) bekezdésében és A-VI/4. szakaszának (1)–(3) bekezdésében meghatározott alkalmas
sági követelményeknek.
Parancsnok
5. A part menti utakon közlekedő, 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb tengerjáró hajókon szolgáló minden parancs
noknak képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
6. A part menti utakon közlekedő, 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb tengerjáró hajón szolgáló parancsnoki képesítésre
pályázó személynek meg kell felelnie a következőknek:
6.1. a 20. életévét betöltötte;
6.2. navigációs őrszolgálatért felelős tiszti minőségben legalább 12 hónap elismert tengeri szolgálattal rendelkezik;
6.3. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-II/3. szakaszában meghatározott, a
part menti utakon közlekedő, 500 bruttó tonnatartalomnál kisebb hajón szolgáló parancsnokokra vonatkozó
alkalmassági követelményeknek; valamint
6.4. megfelel az STCW-szabályzat A-VI/1. szakaszának (2) bekezdésében, A-VI/2. szakaszának (1)–(4) bekezdésében,
A-VI/3. szakaszának (1)–(4) bekezdésében és A-VI/4. szakaszának (1)–(3) bekezdésében meghatározott alkalmas
sági követelményeknek.
Mentességek
7. Amennyiben az Igazgatás úgy ítéli meg, hogy a hajó mérete és útjának feltételei miatt e szabály és az STCW-szabályzat
A-II/3. szakasza előírásainak teljes körű alkalmazása ésszerűtlen vagy célszerűtlen, az ilyen hajókon vagy hajóosz
tályban szolgáló parancsnokot és navigációs őrszolgálatért felelős tisztet mentesítheti egyes követelmények alól, szem
előtt tartva az ugyanazokon a vizeken esetlegesen közlekedő összes hajó biztonságát.
II/4. szabály
A navigációs őrszolgálatot ellátó személyzeti állományú tengerészek képesítésére vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. Az 500 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú tengerjáró hajón navigációs őrszolgálatot ellátó minden személyzeti
állományú tengerésznek, kivéve a képzésben részt vevő tengerészeket és azokat, akik az őrszolgálatban szaktudást nem
igénylő feladatokat látnak el, kötelességeik teljesítéséhez megfelelő bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
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2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a 16. életévét betöltötte;
2.2. elvégezte az alábbiakat:
2.2.1. olyan elismert tengeri szolgálatot teljesített, amely legalább hat hónapos képzést és gyakorlati tapasztalatot
foglal magában; vagy
2.2.2. speciális, akár szárazföldi, akár hajón történő képzésben részesült, amely legalább két hónapos elismert
tengeri szolgálati időt foglal magában; valamint
2.3. megfelel az STCW-szabályzat A-II/4. szakaszában meghatározott alkalmassági követelményeknek.
3. A 2.2.1. és 2.2.2. pontban előírt tengeri szolgálat, képzés és gyakorlati tapasztalat navigációs őrszolgálati feladatokhoz
kapcsolódik, és magában foglalja a szolgálatnak a parancsnok, az őrszolgálatért felelős tiszt vagy egy képzett személy
zeti állományú tengerész közvetlen felügyelete alatti ellátását.
II/5. szabály
A szakképzett fedélzeti személyzeti állományú tengerészek képesítésére vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. Az 500 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú tengerjáró hajón szolgáló minden szakképzett fedélzeti tengerésznek
megfelelő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a 18. életévét betöltötte;
2.2. megfelel a navigációs őrszolgálatot ellátó személyzeti állományú tengerészek képesítésére vonatkozó minimum
követelményeknek;
2.3. bár navigációs őrszolgálatot ellátó személyzeti állományú tengerészként szolgálat teljesítésére vonatkozó képesí
téssel rendelkezik, elismert fedélzeti tengeri szolgálatot teljesített a következők szerint:
2.3.1. legalább 18 hónapon keresztül; vagy
2.3.2. legalább 12 hónapon keresztül, és elismert képzést teljesített; valamint
2.4. megfelel az STCW-szabályzat A-II/5. szakaszában meghatározott alkalmassági követelményeknek.
3. A 2012. január 1. előtt kiadott bizonyítványok esetében minden tagállamnak össze kell hasonlítania a szakképzett
tengerészektől megkövetelt alkalmassági követelményeket azokkal, amelyeket a bizonyítványhoz az STCW-szabályzat
A-II/5. szakasza ír elő, és el kell döntenie, hogy szükség van-e annak előírására, hogy az ilyen személyzet korszerűsítse
képesítéseit.
4. 2017. január 1-jéig azok a tagállamok, amelyek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1946. évi (74. számú), szak
képzett tengerészekre vonatkozó egyezményének is részes felei, az említett egyezmény rendelkezéseivel összhangban
folytathatják a bizonyítványok és érvényesítések megújítását és újraérvényesítését.
5. A tagállam akkor állapíthatja meg, hogy a tengerészek megfelelnek e szabály előírásainak, ha azok az ezen irányelv
hatálybalépését megelőző 60 hónapban legalább 12 hónapig megfelelő minőségben a fedélzeti személyzet tagjaként
szolgáltak.
III. FEJEZET
GÉPÜZEMI SZOLGÁLAT
III/1. szabály
A személyzettel üzemeltetett géptérben a gépüzemi őrszolgálatért felelős tisztek vagy az időszakosan
személyzet nélkül üzemeltetett géptérben ügyeletre kijelölt géptisztek képesítésére vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. A 750 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű tengerjáró hajón személyzettel üzemeltetett géptérben a gépüzemi
őrszolgálatért felelős minden tisztnek vagy időszakosan személyzet nélkül üzemeltetett gépházban kijelölt ügyeletes
géptisztnek képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
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2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a 18. életévét betöltötte;
2.2. elismert képzési program részeként végzett, kombinált gyakorlati képzéssel és legalább 12 hónapos elismert
tengeri szolgálattal rendelkezik, amely magában foglal az STCW-szabályzat A-III/1. szakaszában foglalt követel
ményeknek megfelelő és elismert képzési naplóval dokumentált fedélzeti képzést is, vagy egyéb esetben kombinált
gyakorlati képzéssel és legalább 36 hónapos elismert tengeri szolgálattal rendelkezik, amelyből legalább 30
hónapnak gépüzemi tengeri szolgálatnak kell lennie;
2.3. az előírt tengeri szolgálat során legalább hat hónapig teljesített gépházi őrszolgálatot a gépüzemvezető vagy egy
képzett géptiszt felügyelete alatt;
2.4. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-III/1. szakaszában előírt alkalmas
sági követelményeknek; valamint
2.5. megfelel az STCW-szabályzat A-VI/1. szakaszának (2) bekezdésében, A-VI/2. szakaszának (1)–(4) bekezdésében,
A-VI/3. szakaszának (1)–(4) bekezdésében és A-VI/4. szakaszának (1)–(3) bekezdésében meghatározott alkalmas
sági követelményeknek.
III/2. szabály
A 3 000 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű hajón szolgáló gépüzemvezetők és másodgéptisztek képesítésére
vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. A 3 000 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű tengerjáró hajón szolgáló minden gépüzemvezetőnek és másodgép
tisztnek képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. megfelel a legalább 750 kW főgép-teljesítményű tengerjáró hajókon végzett gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszti
képesítés követelményeinek, és e minőségében a következő elismert tengeri szolgálattal rendelkezik:
2.1.1. a másodgéptiszti képesítéshez legalább 12 hónapig képzett géptisztként szolgált; valamint
2.1.2. a gépüzemvezetői képesítéshez legalább 36 hónapig szolgált, ez az időtartam azonban legfeljebb 24
hónapra rövidíthető, ha az ilyen tengeri szolgálatból legalább 12 hónapot másodgéptisztként szolgált;
valamint
2.2. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-III/2. szakaszában előírt alkalmas
sági követelményeknek.
III/3. szabály
A 750 kW és 3 000 kW közötti főgép-teljesítményű hajókon szolgáló gépüzemvezetők és másodgéptisztek
képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. A 750 és 3 000 kW közötti főgép-teljesítményű tengerjáró hajókon szolgáló minden gépüzemvezető és másodgép
tisztnek képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. megfelel a gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszti képesítési követelményeknek, és:
2.1.1. másodgéptiszti képesítéshez legalább 12 hónap elismert tengeri szolgálattal rendelkezik géptisztgyakor
nokként vagy géptisztként; valamint
2.1.2. gépüzem-vezetői képesítéshez legalább 24 hónap elismert tengeri szolgálattal rendelkezik, amelyből
legalább 12 hónapot géptisztként szolgált felelős beosztásban másodgéptiszti szolgálatra vonatkozó képe
sítéssel; valamint
2.2. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-III/3. szakaszában előírt alkalmas
sági követelményeknek.
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3. A 3 000 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű hajókon másodgéptiszti szolgálatra vonatkozó képesítéssel rendelkező
valamennyi géptiszt gépüzemvezetőként szolgálhat a 3 000 kW-nál kisebb főgép-teljesítményű hajókon, feltéve, hogy a
bizonyítványát ilyen tekintetben érvényesítették.
III/4. szabály
A személyzettel ellátott géptérben őrszolgálat részét képező vagy az időszakosan személyzet nélküli géptérben
ügyelet ellátására kijelölt személyzeti állományú gépészek képesítésére vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. A 750 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű tengerjáró hajókon gépüzemi őrszolgálatot teljesítő vagy időszakosan
személyzet nélküli géptérben ügyeletet ellátó minden személyzeti állományú gépésznek, kivéve a képzésben részt vevő
ilyen gépészeket és azokat, akik szaktudást nem igénylő feladatot végeznek, a szolgálat ellátásához megfelelő képesí
téssel kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a 16. életévét betöltötte;
2.2. elvégezte az alábbiakat:
2.2.1. olyan elismert tengeri szolgálatot teljesített, amely legalább hat hónapos képzést és gyakorlati tapasztalatot
foglal magában; vagy
2.2.2. speciális, akár szárazföldi, akár hajón történő képzésben részesült, amely legalább két hónapos elismert
tengeri szolgálati időt foglal magában; valamint
2.3. megfelel az STCW-szabályzat A-III/4. szakaszában meghatározott alkalmassági követelményeknek.
3. A 2.2.1. és 2.2.2. pontban előírt tengeri szolgálat, képzés és gyakorlati tapasztalat gépházi őrszolgálati feladatokhoz
kapcsolódik, és magában foglalja az ügyelet szakképzett géptiszt vagy szakképzett gépész közvetlen felügyelete alatti
ellátását.
III/5. szabály
A személyzettel ellátott géptérben vagy az időszakosan személyzet nélküli géptérben ügyelet ellátására kijelölt,
szakképzett, gépészeti személyzeti állományú tengerészek képesítésére vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. A legalább 750 kW főgép-teljesítményű tengerjáró hajókon szolgáló valamennyi szakképzett, gépészeti tengerésznek
megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a 18. életévét betöltötte;
2.2. megfelel a személyzettel ellátott géptérben őrszolgálat részét képező vagy az időszakosan személyzet nélküli
géptérben ügyelet ellátására kijelölt személyzeti állományú tengerészek képesítésére vonatkozó követelményeknek;
2.3. noha gépüzemi őrszolgálatot ellátó személyzeti állományú tengerészi szolgálatra vonatkozó képesítéssel rendel
kezik, elismert gépüzemi tengeri szolgálatot teljesített a következők szerint:
2.3.1. legalább 12 hónapon keresztül; vagy
2.3.2. legalább 6 hónapon keresztül és elismert képzést teljesített; valamint
2.4. megfelel az STCW-szabályzat A-III/5. szakaszában meghatározott alkalmassági követelményeknek.
3. A 2012. január 1. előtt kiadott bizonyítványok esetében minden tagállamnak össze kell hasonlítania a gépüzemi
személyzeti állományú tengerészektől megkövetelt alkalmassági követelményeket azokkal, amelyeket a bizonyít
ványhoz az STCW-szabályzat A-III/5. szakasza ír elő, és el kell döntenie, hogy szükség van-e annak előírására,
hogy az ilyen személyzet korszerűsítse képesítését.
4. A tagállam akkor állapíthatja meg, hogy a tengerészek megfelelnek e szabály előírásainak, ha azok az ezen irányelv
hatálybalépését megelőző 60 hónapban legalább 12 hónapig megfelelő minőségben a gépüzemi személyzet tagjaként
szolgáltak.
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III/6. szabály
Az elektrotechnikus tisztek képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. A legalább 750 kW főgép-teljesítményű tengerjáró hajón szolgáló minden elektrotechnikus tisztnek képesítő bizonyít
vánnyal kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a 18. életévét betöltötte;
2.2. olyan elismert képzési program részeként végzett, legalább 12 hónapos kombinált gyakorlati képzéssel és elismert
tengeri szolgálattal rendelkezik, amelyből legalább 6 hónap tengeri szolgálat, amely megfelel az STCW-szabályzat
A-III/6. szakaszában foglalt követelményeknek, és amelyet elismert képzési napló dokumentál, vagy egyéb esetben
legalább 36 hónapos kombinált gyakorlati képzéssel és elismert tengeri szolgálattal rendelkezik, amelyből legalább
30 hónapnak gépüzemi tengeri szolgálatnak kell lennie;
2.3. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-III/6. szakaszában előírt alkalmas
sági követelményeknek; valamint
2.4. megfelel az STCW-szabályzat A-VI/1. szakaszának (2) bekezdésében, A-VI/2. szakaszának (1)–(4) bekezdésében,
A-VI/3. szakaszának (1)–(4) bekezdésében és A-VI/4. szakaszának (1)–(3) bekezdésében meghatározott alkalmas
sági követelményeknek.
3. A 2012. január 1. előtt kiadott bizonyítványok esetében minden tagállamnak össze kell hasonlítania az elektrotech
nikus tisztektől megkövetelt alkalmassági követelményeket azokkal, amelyeket a bizonyítványhoz az STCW-szabályzat
A-III/6. szakasza ír elő, és el kell döntenie, hogy szükség van-e annak előírására, hogy az ilyen személyzet korszerűsítse
képesítését.
4. A tagállam akkor állapíthatja meg, hogy a tengerészek megfelelnek e szabály előírásainak, ha azok az ezen irányelv
hatálybalépését megelőző 60 hónapban legalább 12 hónapig szolgáltak a megfelelő minőségben a hajón szolgáló
személyzet tagjaként, továbbá megfelelnek az STCW-szabályzat A-III/6. szakaszában meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
5. A fenti 1–4. pont követelményei ellenére a megfelelően képzett személyt a tagállam képesnek ítélheti az A-III/6.
szakaszban foglalt bizonyos feladatok ellátására.
III/7. szabály
Az elektrotechnikus személyzeti állományú tengerészek képesítésére vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. A legalább 750 kW főgép-teljesítményű tengerjáró hajókon szolgáló, elektrotechnikai feladatokat ellátó valamennyi
személyzeti állományú tengerésznek megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A képesítésre pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a 18. életévét betöltötte;
2.2. olyan elismert tengeri szolgálatot teljesített, amely legalább 12 hónapos képzést és gyakorlati tapasztalatot foglal
magában; vagy
2.3. olyan elismert képzést teljesített, amely legalább 6 hónapig tartó, elismert tengeri szolgálatot foglal magában; vagy
2.4. olyan képesítéssel rendelkezik, amely megfelel az STCW-szabályzat A-III/7. táblázatában foglalt műszaki szak
tudásnak, és legalább 3 hónapig tartó, elismert tengeri szolgálatot teljesített; valamint
2.5. megfelel az STCW-szabályzat A-III/7. szakaszában meghatározott alkalmassági követelményeknek.
3. A 2012. január 1. előtt kiadott bizonyítványok esetében minden tagállamnak össze kell hasonlítania az elektrotech
nikus személyzeti állományú tengerészektől megkövetelt alkalmassági követelményeket azokkal, amelyeket a bizonyít
ványhoz az STCW-szabályzat A-III/7. szakasza ír elő, és el kell döntenie, hogy szükség van-e annak előírására, hogy az
ilyen személyzet korszerűsítse képesítését.
4. A tagállam akkor állapíthatja meg, hogy a tengerészek megfelelnek e szabály előírásainak, ha azok az ezen irányelv
hatálybalépését megelőző 60 hónapban legalább 12 hónapig szolgáltak a megfelelő minőségben a hajón szolgáló
személyzet tagjaként, továbbá megfelelnek az STCW-szabályzat A-III/7. szakaszában meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
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5. A fenti 1–4. pont követelményei ellenére a megfelelően képzett személyt a tagállam képesnek ítélheti az A-III/7.
szakaszban foglalt bizonyos feladatok ellátására.
IV. FEJEZET
RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓ ÉS RÁDIÓKEZELŐK
Magyarázó megjegyzés
A rádiós őrszolgálatra vonatkozó kötelező rendelkezéseket a Rádiószabályzat és a módosított SOLAS 74 rögzíti. A
rádióberendezések karbantartására vonatkozó rendelkezéseket a módosított SOLAS 74, valamint a Nemzetközi Tengeré
szeti Szervezet által elfogadott iránymutatások tartalmazzák.
IV/1. szabály
Alkalmazás
1. A 2. pont előírásainak kivételével e fejezet rendelkezései azokra a rádiókezelőkre vonatkoznak, akik a módosított
SOLAS 74 egyezménnyel összhangban az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) részt vevő
hajókon teljesítenek szolgálatot.
2. Az olyan hajókon szolgáló rádiókezelőknek, amelyek nem kötelesek megfelelni a SOLAS 74 IV. fejezetében foglalt, a
GMDSS-re vonatkozó rendelkezéseknek, nem kell e fejezet rendelkezéseinek eleget tenniük. Az e hajókon szolgáló
rádiókezelők a Rádiószabályzatnak azonban kötelesek megfelelni. A tagállamok biztosítják, hogy a Rádiószabályzatban
az érintett rádiókezelők számára előírt megfelelő bizonyítványokat kiadják vagy elismerjék.
IV/2. szabály
A GMDSS rádiókezelők képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. A rádiós szolgálat ellátásáért felelős vagy azt ellátó, a GMDSS-ben részt vevő hajón szolgáló minden egyes személynek
a GMDSS-re vonatkozó megfelelő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amelyet a tagállam ad ki vagy ismer el a
Rádiószabályzat rendelkezései szerint.
2. Ezen túlmenően minden jelöltnek, aki a módosított SOLAS 74 értelmében rádióberendezés használatára kötelezett
hajón teljesítendő szolgálathoz e szabály értelmében előírt képesítő bizonyítványra pályázik, meg kell felelnie az
alábbiaknak:
2.1. a 18. életévét betöltötte; valamint
2.2. elismert oktatásban és képzésben részesült, és megfelel az STCW-szabályzat A-IV/2. szakaszában előírt alkalmas
sági követelményeknek.
V. FEJEZET
KÜLÖNLEGES

KÉPZÉSI

KÖVETELMÉNYEK BIZONYOS KONKRÉT
SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓAN

HAJÓTÍPUSOKON

SZOLGÁLÓ

V/1-1. szabály
Az olaj- vagy vegyianyag-szállító tartályhajókon szolgáló parancsnokok, tisztek és személyzeti állományú
tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. Az olaj- vagy vegyianyag-szállító tartályhajókon a rakománnyal vagy a rakománykezelő berendezésekkel kapcsolatos
szolgálatra vagy feladatokra kijelölt tiszteknek és személyzeti állományú tengerészeknek rendelkezniük kell az olaj- és
vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési bizonyítvánnyal.
2. Az olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési bizonyítványra
pályázó valamennyi jelöltnek teljesítenie kell az STCW-szabályzat A-VI/1. szakaszában foglalt rendelkezéseknek
megfelelő alapképzést, továbbá teljesítenie kell a következőket:
2.1. legalább három hónapos elismert tengeri szolgálat olaj- vagy vegyianyag-szállító tartályhajón, valamint meg kell
felelnie az STCW-szabályzat A-V/1-1. szakaszának (1) bekezdésében előírt alkalmassági követelményeknek; vagy
2.2. egy elismert olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzés, vala
mint meg kell felelnie az STCW-szabályzat A-V/1-1. szakaszának (1) bekezdésében előírt alkalmassági követel
ményeknek.
3. Azoknak a parancsnokoknak, gépüzemvezetőknek, első tiszteknek, másodgéptiszteknek és mindazon személyeknek,
akik az olajszállító tartályhajókon közvetlenül felelősek a be- és kirakodásért, az út közbeni vagy egyéb rakományke
zelésért, a tartálytisztításért vagy a rakományhoz kapcsolódó egyéb műveletekért, az olajszállító tartályhajók rako
mánykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
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4. Az olajszállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítványra pályázó
valamennyi jelöltnek:
4.1. meg kell felelnie az olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési
bizonyítvány követelményeinek; valamint
4.2. az olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési bizonyítvány
megszerzése mellett:
4.2.1. rendelkeznie kell legalább három hónap, olajszállító tartályhajón teljesített, elismert tengeri szolgálattal;
vagy
4.2.2. legalább három berakodási és három kirakodási műveletet magában foglaló, elismert képzési naplóban
dokumentált – az STCW-szabályzat B-V/1. szakaszában foglalt útmutatás figyelembevételével biztosított –,
olajszállító tartályhajón, létszámfölötti szolgálatban teljesített, legalább egy hónapos, elismert fedélzeti
képzésben részesült; valamint
4.3. elismert, olajszállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű képzést teljesített, vala
mint megfelel az STCW-szabályzat A-V/1-1. szakaszának (2) bekezdésében előírt alkalmassági követelményeknek.
5. Azoknak a parancsnokoknak, gépüzemvezetőknek, első tiszteknek, másodgéptiszteknek és mindazon személyeknek,
akik a vegyianyag-szállító tartályhajókon közvetlenül felelősek a be- és kirakodásért, az út közbeni vagy egyéb
rakománykezelésért, a tartálytisztításért vagy a rakományhoz kapcsolódó egyéb műveletekért, a vegyianyag-szállító
tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
6. A vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítványra
pályázó valamennyi jelöltnek:
6.1. meg kell felelnie az olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési
bizonyítvány követelményeinek; valamint
6.2. az olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési bizonyítvány
megszerzése mellett:
6.2.1. rendelkeznie kell legalább három hónap, vegyianyag-szállító tartályhajón teljesített, elismert tengeri szol
gálattal; vagy
6.2.2. legalább három berakodási és három kirakodási műveletet magában foglaló, elismert képzési naplóban
dokumentált – az STCW-szabályzat B-V/1. szakaszában foglalt útmutatás figyelembevételével biztosított –,
vegyianyag-szállító tartályhajón, létszámfölötti szolgálatban teljesített, legalább egy hónapos, elismert fedél
zeti képzésben részesült; valamint
6.3. elismert, vegyianyag-szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű képzést teljesített,
valamint megfelel az STCW-szabályzat A-V/1-1. szakaszának (3) bekezdésében előírt alkalmassági követelmé
nyeknek.
7. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy adott esetben a 2., 4. vagy 6. pont szerinti képzettséggel rendelkező
tengerészek számára jártassági bizonyítványt adjanak ki, illetve hogy a meglévő képesítő vagy jártassági bizonyítvá
nyukat megfelelően érvényesítsék.
V/1-2. szabály
A cseppfolyósított gázt szállító tartályhajókon szolgáló parancsnokok, tisztek és személyzeti állományú
tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. A cseppfolyósított gázt szállító tartályhajókon a rakománnyal vagy a rakománykezelő berendezésekkel kapcsolatos
szolgálatra vagy feladatokra kijelölt tiszteknek és személyzeti állományú tengerészeknek rendelkezniük kell a csepp
folyósított gázt szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési bizonyítvánnyal.
2. A cseppfolyósított gázt szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési bizonyítványra
pályázó valamennyi jelöltnek teljesítenie kell az STCW-szabályzat A-VI/1. szakaszában foglalt rendelkezéseknek
megfelelő alapképzést, továbbá teljesítenie kell a következőket:
2.1. legalább három hónapos, elismert tengeri szolgálat cseppfolyósított gázt szállító tartályhajón, valamint meg kell
felelnie az STCW-szabályzat A-V/1-2. szakaszának (1) bekezdésében előírt alkalmassági követelményeknek; vagy
2.2. cseppfolyósított gázt szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó elismert alapképzés, valamint
meg kell felelnie az STCW-szabályzat A-V/1-2. szakaszának (1) bekezdésében előírt alkalmassági követelmények
nek.
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3. Azoknak a parancsnokoknak, gépüzemvezetőknek, első tiszteknek, másodgéptiszteknek és mindazon személyeknek,
akik a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajókon közvetlenül felelősek a be- és kirakodásért, az út közbeni vagy
egyéb rakománykezelésért, a tartálytisztításért vagy a rakományhoz kapcsolódó egyéb műveletért, a cseppfolyósított
gázt szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítvánnyal kell rendel
kezniük.
4. A cseppfolyósított gázt szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű képzési bizonyít
ványra pályázó valamennyi jelöltnek:
4.1. meg kell felelnie a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési
bizonyítvány követelményeinek; valamint
4.2. a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó alapképzési bizonyítvány
megszerzése mellett:
4.2.1. rendelkeznie kell legalább három hónap, cseppfolyósított gázt szállító tartályhajón teljesített, elismert
tengeri szolgálattal; vagy
4.2.2. legalább három berakodási és három kirakodási műveletet magában foglaló, elismert képzési naplóban
dokumentált – az STCW-szabályzat B-V/1. szakaszában foglalt útmutatás figyelembevételével biztosított –,
cseppfolyósított gázt szállító tartályhajón, létszámfölötti szolgálatban teljesített, legalább egy hónapos,
elismert fedélzeti képzésben részesült; valamint
4.3. cseppfolyósított gázt szállító tartályhajók rakománykezelési műveleteire vonatkozó emelt szintű elismert képzést
teljesített, valamint megfelel az STCW-szabályzat A-V/1-2. szakaszának (2) bekezdésében előírt alkalmassági
követelményeknek.
5. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adott esetben a 2. vagy 4. pont szerinti képzettséggel rendelkező
tengerészek számára jártassági bizonyítványt adjanak ki, illetve hogy a meglévő képesítő vagy jártassági bizonyítvá
nyukat megfelelően érvényesítsék.
V/2. szabály
A személyszállító hajókon szolgáló parancsnokok, tisztek, személyzeti állományú tengerészek és egyéb
személyzet képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. Ez a szabály a nemzetközi útvonalon közlekedő személyszállító hajókon szolgáló parancsnokokra, tisztekre, személy
zeti állományú tengerészekre és egyéb személyzetre alkalmazandó. E követelményeknek a belföldi útvonalon közle
kedő személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő személyzetre való alkalmazhatóságát a tagállamok határozzák meg.
2. A személyszállító hajókon végzendő feladataik kijelölése előtt a tengerészeknek – beosztásuknak, feladataiknak és
felelősségi körüknek megfelelően – az alábbi 4–7. pont szerinti képzésben kell részesülniük.
3. Azoknak a tengerészeknek, akiknek teljesíteniük kell a 4., 6. és 7. pont szerinti képzést, öt évet nem meghaladó
időközönként megfelelő ismeretfelújító képzésben kell részt venniük, vagy igazolniuk kell, hogy a kívánt alkalmassági
követelményeket a megelőző öt éven belül teljesítették.
4. Az olyan parancsnokoknak, tiszteknek és egyéb személyzetnek, akiknek a riadójegyzék szerint az a feladata, hogy a
személyszállító hajók fedélzetén az utasok számára vészhelyzetben segítséget nyújtsanak, az STCW-szabályzat A-V/2.
szakaszának (1) bekezdésében meghatározott, a tömegek irányítására vonatkozó képzésben kell részt venniük.
5. A személyszállító hajókon az utasok számára az utastérben közvetlen szolgáltatást nyújtó személyzetnek el kell
végeznie az STCW-szabályzat A-V/2. szakaszának (2) bekezdése szerinti biztonsági képzést.
6. A parancsnokoknak, gépüzemvezetőknek, első tiszteknek, másodgéptiszteknek és mindazon személyeknek, akik
személyszállító hajók fedélzetén vészhelyzetben a riadójegyzék szerint felelősséget viselnek az utasok biztonságáért,
az STCW-szabályzat A-V/2. szakasza (3) bekezdésében meghatározott, elismert válságkezelési és emberi viselkedésről
szóló képzést kell elvégezniük.
7. A ro-ro személyszállító hajókon szolgáló parancsnokoknak, első tiszteknek, gépüzemvezetőknek, másodgéptiszteknek
és minden, az utasok be- és kiszállásáért, a be- és kirakodásért és a rakomány rögzítéséért, vagy a hajótest nyílásainak
lezárásáért közvetlenül felelős, kijelölt személynek az STCW-szabályzat A-V/2. szakaszának (4) bekezdése szerinti, az
utasbiztonságra, a rakománybiztonságra és a hajótest sértetlenségére vonatkozó elismert képzést kell elvégeznie.
8. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elvégzett képzést tanúsító okmányokat az e szabályban foglalt rendelke
zések alapján megfeleltnek minősített minden személy számára kiadják.
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VI. FEJEZET
VÉSZHELYZETI, MUNKAVÉDELMI, VÉDELMI, EGÉSZSÉGÜGYI ÁPOLÁSI ÉS TÚLÉLÉSI FELADATOK
VI/1. szabály
A minden tengerész által teljesítendő bevezető és alapfokú biztonsági képzésre és oktatásra vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. A tengerészeknek az STCW-szabályzat A-VI/1. szakaszával összhangban lévő bevezető és alapvető képzésben vagy
oktatásban kell részesülniük, és meg kell felelniük az ott előírt, megfelelő alkalmassági követelményeknek.
2. Amennyiben a kiadandó bizonyítványhoz tartozó képesítésben nem szerepel az alapképzés, jártassági bizonyítványt
kell kiadni, amely igazolja, hogy tulajdonosa részesült az alapképzésben.
VI/2. szabály
Jártassági bizonyítványok túlélési vízi járművek, mentőcsónakok és gyorsjáratú mentőcsónakok személyzete
számára történő kiadására vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. A túlélési vízi járművekhez és – a gyorsjáratú mentőcsónakok kivételével – a mentőcsónakokhoz szükséges jártassági
bizonyítványra pályázó valamennyi jelöltnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
1.1. a 18. életévét betöltötte;
1.2. legalább 12 hónap elismert tengeri szolgálattal rendelkezik, vagy részt vett elismert képzésen, és legalább hat
hónap elismert tengeri szolgálata van; valamint
1.3. megfelel a túlélési vízi járművekhez és a mentőcsónakokhoz szükséges jártassági bizonyítványokra vonatkozóan
az STCW-szabályzat A-VI/2. szakaszának (1)–(4) bekezdésében foglalt alkalmassági követelményeknek.
2. A gyorsjáratú mentőcsónakok személyzete számára szükséges jártassági bizonyítványt kérelmező valamennyi jelöltnek
meg kell felelnie a következő feltételeknek:
2.1. a túlélési vízi járművek és – a gyorsjáratú mentőcsónakok kivételével – a mentőcsónakok személyzete számára
szükséges jártassági bizonyítvánnyal rendelkezik;
2.2. részt vett elismert képzési tanfolyamon; valamint
2.3. megfelel a gyorsjáratú mentőcsónakokhoz szükséges jártassági bizonyítványokra vonatkozóan az STCWszabályzat A-VI/2. szakaszának (7)–(10) bekezdésében előírt alkalmassági követelményeknek.
VI/3. szabály
Emelt szintű tűzoltási képzésre vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. A tűzoltási műveletek irányítására kijelölt tengerészeknek sikeresen teljesíteniük kell a tűzoltási technikákkal foglalkozó
emelt szintű képzést, különös tekintettel az STCW-szabályzat A-VI/3. szakasza (1)–(4) bekezdésének rendelkezései
szerinti szervezési, taktikai és vezetési feladatokra, és meg kell felelniük az abban meghatározott alkalmassági köve
telményeknek.
2. Amennyiben a kiadandó bizonyítványban nem szerepel az emelt szintű tűzoltási képzés, jártassági bizonyítványt kell
kiadni, amely igazolja, hogy tulajdonosa emelt szintű tűzoltási képzésben részesült.
VI/4. szabály
Az elsősegélyre és egészségügyi ápolásra vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
1. A hajón elsősegélynyújtásra kijelölt tengerészeknek meg kell felelniük az STCW-szabályzat A-VI/4. szakaszának (1), (2)
és (3) bekezdésében az egészségügyi elsősegélyre vonatkozóan meghatározott alkalmassági követelményeknek.
2. A hajón egészségügyi ápolásért felelősként kijelölt tengerészeknek meg kell felelniük az STCW-szabályzat A-VI/4.
szakaszának (4), (5) és (6) bekezdésében a hajók fedélzetén nyújtott egészségügyi ápolásra vonatkozóan meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
3. Amennyiben a kiadandó bizonyítványban nem szerepel elsősegélyre vagy egészségügyi ápolásra kiterjedő képzés,
jártassági bizonyítványt kell kiadni, amely igazolja, hogy tulajdonosa elsősegély- vagy egészségügyi ápolási képzésben
részesült.
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VI/5. szabály
Jártassági bizonyítványok hajóvédelmi tisztek számára történő kiadására vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. A hajóvédelmi tiszti jártassági bizonyítványra pályázó minden egyes jelöltnek:
1.1. legalább 12 hónapos, elismert tengeri szolgálattal, vagy megfelelő tengeri szolgálattal és hajóüzemeltetési isme
retekkel kell rendelkeznie; valamint
1.2. meg kell felelnie a hajóvédelmi tiszti jártassági bizonyítványokra vonatkozóan az STCW-szabályzat A-VI/5.
szakaszának (1)–(4) bekezdésében meghatározott alkalmassági követelményeknek.
2. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jártassági bizonyítványt az e szabályban foglalt rendelkezések alapján
megfeleltnek minősített minden személy számára kiadják.
VI/6. szabály
A minden tengerész által teljesítendő védelmi képzésre és oktatásra vonatkozó kötelező
minimumkövetelmények
1. A tengerészeknek az STCW-szabályzat A-VI/6. szakaszának (1)–(4) bekezdésének megfelelő védelmi alapozó, illetve a
védelemmel kapcsolatos tudatosságot erősítő képzésben vagy oktatásban kell részesülniük, és meg kell felelniük az ott
előírt alkalmassági követelményeknek.
2. Amennyiben a védelemmel kapcsolatos tudatosságot erősítő képzés nem része a kiadott bizonyítványhoz szükséges
képzésnek, jártassági bizonyítványt kell kiadni, amely igazolja, hogy tulajdonosa részesült a védelemmel kapcsolatos
tudatosságot erősítő képzésben.
3. Az ezen irányelv hatálybalépése előtt szerzett képesítéssel rendelkező, vagy ilyen képesítésüket dokumentumokkal
igazolni tudó tengerészektől megkövetelt védelmi képzést vagy oktatást minden tagállamnak össze kell hasonlítania
az STCW-szabályzat A-VI/6. szakaszának (4) bekezdésében meghatározottakkal, és el kell döntenie, hogy szükség van-e
annak előírására, hogy ezek a tengerészek korszerűsítsék képesítésüket.
Védelmi feladatokra kijelölt tengerészek
4. A védelmi feladatokra kijelölt tengerészeknek meg kell felelniük az STCW-szabályzat A-VI/6. szakaszának (6)–(8)
bekezdésében meghatározott alkalmassági követelményeknek.
5. Amennyiben a kiadandó bizonyítványhoz szükséges képzésnek nem része a kijelölt védelmi feladatokra vonatkozó
képzés, jártassági bizonyítványt kell kiadni, amely igazolja, hogy tulajdonosa részesült a kijelölt védelmi feladatokra
vonatkozó képzésben.
6. Az ezen irányelv hatálybalépése előtt szerzett képesítéssel rendelkező, vagy ilyen képesítésüket dokumentumokkal
igazolni tudó tengerészek számára előírt védelmi képzési követelményeket minden tagállamnak össze kell hasonlítania
az STCW-szabályzat A-VI/6. szakaszának (8) bekezdésében meghatározottakkal, és el kell döntenie, hogy szükség van-e
annak előírására, hogy ezek a tengerészek korszerűsítsék képesítésüket.
VII. FEJEZET
ALTERNATÍV KÉPESÍTÉS
VII/1. szabály
Alternatív bizonyítványok kiadása
1. Az e melléklet II. és III. fejezetében a képesítésre vonatkozóan megállapított követelmények ellenére a tagállamok
dönthetnek úgy is, hogy az e fejezetekben foglalt szabályokban említett bizonyítványoktól eltérő bizonyítványokat
adnak ki, vagy ilyenek kiadását engedélyezik, feltéve, hogy:
1.1. a bizonyítványokon és az érvényesítéseken feltüntetendő kapcsolódó feladatkörök és felelősségi szintek az STCWszabályzat A-II/1., A-II/2., A-II/3., A-II/4., A-II/5., A-III/1., A-III/2., A-III/3., A-III/4. A-III/5. és A-IV/2. szakaszában
foglaltak közül kiválasztott, azokkal azonos feladatkörök és felelősségi szintek;
1.2. a jelöltek elismert oktatásban és képzésben részesültek, és megfelelnek azon alkalmassági követelmények feltéte
leinek, amelyeket az STCW-szabályzat vonatkozó szakaszai írnak elő és e szabályzat A-VII/1. szakasza rögzít a
bizonyítványokon és az érvényesítéseken feltüntetendő feladatkörökre és szintekre vonatkozóan;
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1.3. a jelöltek teljesítették a bizonyítványban feltüntetendő feladatkörök és szintek követelményeinek megfelelő
elismert tengeri szolgálatot. A tengeri szolgálat minimális időtartamának összhangban kell lennie az e melléklet
II. és III. fejezetében előírt tengeri szolgálati időtartammal. A tengeri szolgálat minimális időtartama azonban nem
lehet kevesebb mint amit az STCW-szabályzat A-VII/2. szakasza előír;
1.4. azoknak a jelölteknek, akik a navigációs feladatkörök végrehajtási szintjére vonatkozó képesítésre pályáznak, adott
esetben meg kell felelniük a IV. fejezetben foglalt szabályok azon alkalmazandó követelményeinek, amelyek a
kijelölt rádiós szolgálatnak a Rádiószabályzat előírásaival összhangban történő ellátására vonatkoznak;
1.5. a bizonyítványokat az ezen irányelv 5. cikkének követelményeivel és az STCW-szabályzat VII. fejezetében foglalt
rendelkezésekkel összhangban kell kiadni.
2. E fejezet értelmében bizonyítványt csak akkor lehet kiadni, ha a tagállam a Bizottság rendelkezésére bocsátotta az
STCW-egyezményben előírt információkat.
VII/2. szabály
Tengerészek képesítése
Az STCW-szabályzat II. fejezetének A-II/1., A-II/2., A-II/3., A-II/4. vagy A-II/5. táblázatában, vagy III. fejezetének A-III/1.,
A-III/2., A-III/3., A-III/4. vagy A-III/5. táblázatában, vagy IV. fejezetének A-IV/2. táblázatában meghatározott bármilyen
feladatkört vagy feladatkörök csoportját ellátó valamennyi tengerésznek rendelkeznie kell a megfelelő képesítő vagy
jártassági bizonyítvánnyal.
VII/3. szabály
Az alternatív bizonyítványok kiadásának alapelvei
1. Annak a tagállamnak, amelyik úgy dönt, hogy alternatív bizonyítványokat ad ki, vagy engedélyezi azok kiadását,
biztosítania kell a következő alapelvek betartását:
1.1. alternatív képesítési rendszert csak akkor lehet bevezetni, ha az legalább olyan biztonsági szintet képvisel, és
legalább olyan szennyezésmegelőző hatással bír, mint amit a többi fejezet előír; valamint
1.2. az alternatív bizonyítványok e fejezet szerinti kiadására vonatkozó szabályokban elő kell írni a bizonyítványok
felcserélhetőségét a más fejezetek alapján kiállított hasonló bizonyítványokkal.
2. A felcserélhetőség 1. pontban foglalt alapelve szerint biztosítani kell, hogy:
2.1. a II. és/vagy a III. fejezet rendelkezései szerinti és a VII. fejezet szerinti képesítéssel rendelkező tengerészek a
hagyományos és egyéb fedélzeti szervezeti formájú hajókon egyaránt szolgálhassanak; valamint
2.2. a tengerészek valamely meghatározott fedélzeti feladatra irányuló képzése ne olyan módon történjen, ami
akadályozná őket abban, hogy képességeiket máshol hasznosítsák.
3. A bizonyítványok e fejezet alapján történő kiadásakor az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:
3.1. az alternatív bizonyítványok kiadása nem alkalmazható kizárólag:
3.1.1. a hajószemélyzet létszámának csökkentésére;
3.1.2. a szakma integritásának csökkentésére vagy a tengerészek képzettségének csökkentésére; vagy
3.1.3. annak igazolására, hogy bármely adott őrszolgálat során a gépüzemi és fedélzeti tisztek feladatköreit
összevonják, és egyetlen bizonyítványtulajdonosra ruházzák; valamint
3.2. a parancskiadásra jogosult személyt parancsnoknak kell kijelölni, és a parancsnok és a személyzet többi tagja jogi
helyzetét és jogkörét nem befolyásolhatja károsan az alternatív bizonyítványok alkalmazása.
4. Az 1. és 2. pontban foglalt alapelvek révén biztosítani kell mind a fedélzeti tisztek, mind a géptisztek alkalmasságának
szinten tartását.”
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II. MELLÉKLET
A II. melléklet 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„3. Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség segítségével és bármely érintett tagállam esetleges közreműködésével a
Bizottság az érintett fél értékelése útján – amely értékelés magában foglalhatja a létesítmények és az eljárások
vizsgálatát is – megerősítette, hogy az STCW-egyezményben az alkalmassági követelmények, képzés és képesítés,
valamint a minőségi szabványok tekintetében előírt követelmények teljes mértékben teljesülnek.”
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III. MELLÉKLET
„V. MELLÉKLET
A BIZOTTSÁGGAL STATISZTIKAI CÉLBÓL KÖZLENDŐ INFORMÁCIÓK TÍPUSA
1. Az e mellékletre történő hivatkozás esetén valamennyi képesítő bizonyítvány vagy a kiadását igazoló érvényesítés,
valamint a más országok által kiadott képesítő bizonyítványok elismerését igazoló valamennyi érvényesítés tekinte
tében az STCW-szabályzat A-I/2. szakaszának (9) bekezdésében meghatározott következő információkat kell átadni, és
ezen adatszolgáltatást a csillaggal jelölt adatok esetében a 25a. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint névtelen
formában kell biztosítani:
Képesítő bizonyítványok/Kiadásukat igazoló érvényesítések:
— a tengerész egyedi azonosítója, ha rendelkezésre áll (*),
— a tengerész neve (*),
— a tengerész születési dátuma,
— a tengerész állampolgársága,
— a tengerész neme,
— a képesítő bizonyítvány bejegyzett száma (*),
— a kiadást igazoló érvényesítés száma (*),
— szolgálati minőség(ek),
— a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma,
— a lejárat dátuma,
— a bizonyítvány státusa,
— korlátozások.
Más országok által kiadott képesítő bizonyítványok elismerését igazoló érvényesítések:
— a tengerész egyedi azonosítója, ha rendelkezésre áll (*),
— a tengerész neve (*),
— a tengerész születési dátuma,
— a tengerész állampolgársága,
— a tengerész neme,
— az eredeti képesítő bizonyítványt kiadó ország,
— az eredeti képesítő bizonyítvány száma (*),
— az elismerést igazoló érvényesítés száma (*),
— szolgálati minőség(ek),
— a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma,
— a lejárat dátuma,
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— az érvényesítés státusa,
— korlátozások.
2. A tagállamok önkéntes alapon tájékoztatással szolgálhatnak az STCW-egyezmény mellékletének II., III. és VII. fejeze
tével összhangban a személyzeti állomány részére kiadott jártassági bizonyítványokról, amely tájékoztatás tartalmaz
hatja többek között az alábbi információkat:
— a tengerész egyedi azonosítója, ha rendelkezésre áll (*),
— a tengerész neve (*),
— a tengerész születési dátuma,
— a tengerész állampolgársága,
— a tengerész neme,
— a jártassági bizonyítvány száma (*),
— szolgálati minőség(ek),
— a dokumentum kiállításának dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma,
— a lejárat dátuma,
— a jártassági bizonyítvány státusa.”
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