
2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb …-ig (*) megfeleljenek. Haladéktalanul
tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint e rendelkezések és az ezen irányelv közötti
megfelelési táblázatról.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy
azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok
határozzák meg.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseiről, amelyeket az ezen
irányelv által érintett területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió hivatalos Lapjában való közzétételétől számított harmadik napon lép
hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

(*) 12 hónappal az irányelv hatályba lépését követően.

P6_TA(2007)0147

A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***I

Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri közlekedési ágazatban
bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK
és a 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló

javaslatról (COM(2005)0590 – C6-0056/2006 – 2005/0240(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0590) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 80. cikkének (2) bekezdésére, amely
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0056/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0079/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javas-
latot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

P6_TC1-COD(2005)0240

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a
tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapítá-
sáról, valamint az 1999/35/EK és a 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló 2007/…/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1) Indokolt az európai tengeri közlekedés biztonságát általában magas szinten tartani és mindent meg-
tenni a tengeri balesetek és események számának csökkentése érdekében.

(2) A tengeri balesetek gyors műszaki kivizsgálása javítja a tengeri közlekedés biztonságát, mivel hozzá-
járul az emberi áldozatot követelő, a hajók elvesztésével és a tengeri környezet szennyezésével járó
ilyen balesetek megismétlődésének megelőzéséhez.

(3) Az Európai Parlament a tengeri közlekedés biztonságának javításáról szóló állásfoglalásában (4) nyo-
matékosan felkérte a Bizottságot a hajózási balesetek kivizsgálásáról szóló irányelvre vonatkozó javas-
lat mielőbbi előterjesztésére.

(4) Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. évi tengerjogi egyezményének (UNCLOS) (5) 2. cikke meghatá-
rozza a parti államoknak azon jogát, kivizsgálják az okait a felségvizeiken bekövetkezett olyan tengeri bal-
eseteknek, amelyek veszélyeztethetik az emberi életet vagy a környezetet, megkövetelhetik a parti állam
felkutatási és mentési hatóságainak beavatkozását, vagy másképpen érinthetik a parti államot.

(5) Az UNCLOS 94. cikke előírja, hogy a lobogó szerinti államoknak megfelelően képzett személy(ek) által
kell kivizsgáltatniuk bizonyos nyílt tengeri baleseteket vagy hajózási eseményeket.

(1) HL C 318., 2006.12.23., 195. o.
(2) HL C 229., 2006.9.22., 38. o.
(3) Az Európai Parlament 2007. április 25-i álláspontja.
(4) HL C 104. E, 2004.4.30., 730. o.
(5) Az ENSZ harmadik tengerjogi konferenciájának (1973–1982) záróokmánya, besorolási szám: 341.45 L 412 1997.
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