
I. MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN HIVATKOZOTT ELISMERT SZERVEZETEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT
MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

(a továbbiakban: szervezetek)

A. ÁLTALÁNOS MINIMUM KÖVETELMÉNYEK

1. Ahhoz, hogy egy szervezet jogosult legyen a közösségi elismerés megszerzésére vagy megtartására,
jogi személyiséggel kell rendelkeznie a letelepedés államában. Könyvelését független könyvvizsgálók
hitelesítik.

2. A szervezet dokumentumokkal igazolja a kereskedelmi hajók tervezésére és építésére vonatkozó széles
körű értékelési tapasztalatát.

3. A szervezetet minden esetben az osztályába tartozó hajók számához, felépítéséhez és a hajók megépí-
tésében és átalakításában való részvételéhez elegendő, megfelelő képzettségű igazgatási, műszaki, támo-
gató és kutató személyzettel hozzák létre. A szervezet, amikor és ahogyan szükséges, képes az általános
6. és 7. minimum követelménnyel és a különleges minimum követelménnyel összhangban elvégzendő
feladatokhoz elegendő eszközt és személyzetet bármilyen munkahelyre kijelölni.

4. A szervezet a kereskedelmi hajók tervezésének, építésének és rendszeres szemléinek átfogó szabályzatát
dolgozta ki és alkalmazza, amelyek kielégítik a nemzetközileg elismert szabványoknak a minőségre
vonatkozó követelményeit. Ezeket nyilvánosságra hozza, folyamatosan bővíti, valamint kutatási és fej-
lesztési programokon keresztül folyamatosan javítja.

5. A szervezet a hajók jegyzékét évente megjelenteti, vagy a közönség számára hozzáférhető elektronikus
adatbázisban fenntartja.

6. A szervezet működése felett nem gyakorolnak ellenőrzést hajótulajdonosok, hajóépítők, illetve a hajók
gyártásában, felszerelésében, javításában vagy üzemeltetésében kereskedelmi érdekeltséggel rendelkező
más személyek. A szervezet bevételei nem függnek kizárólag egyetlen kereskedelmi társaságtól.
Az elismert szervezet nem végez osztályozó vagy jogszabályban előírt tevékenységet, amennyiben azo-
nos a hajó tulajdonosával vagy üzemeltetőjével, vagy ha azokkal üzleti, személyes, vagy családi kapcso-
latban áll. Az ilyen összeférhetetlenség az elismert szervezet által alkalmazott felügyelőkre is érvényes.

7. A szervezet működése megfelel a szakhatóságok nevében eljáró elismert szervezetek szemlézési és hite-
lesítési feladatainak részletezéséről szóló IMO A.789(19) határozat mellékletében meghatározott rendel-
kezéseknek, amennyiben azok az ezen irányelv hatályába tartozó kérdésekre vonatkoznak.

B. KÜLÖNÖS MINIMUM ELŐÍRÁSOK

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

2. A szervezet etikai kódex alapján működik.

3. A szervezet irányítását és ügyvitelét olyan módon kell végezni, hogy az biztosítsa a szakhatóságok által
megkövetelt információk bizalmas kezelését.

4. A szervezet szükséges információkat bocsát a szakhatóság, a Bizottság és az érdekelt felek rendelkezé-
sére.
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5. A szervezet, annak felügyelői és technikai személyzete a hajógyárak, hajóalkatrész-beszállítók és
hajótulajdonosok szellemi tulajdonjogainak – beleértve a szabadalmakat, használati engedélyeket,
know-how-t vagy egyéb olyan ismereteket is, amelyek használata közösségi vagy nemzeti szinten
jogi oltalom alatt áll – bármilyen sérelme nélkül teljesítik feladataikat; semmilyen körülmények
között és a 17. cikk sérelme nélkül a szervezet, a felügyelők vagy a szervezet által alkalmazott tech-
nikai személyzet egyik tagja sem továbbíthat, vagy adhat át olyan, üzleti szempontból értékes infor-
mációt, amelyhez az új hajók építésére vagy javítására vonatkozó vizsgálati, ellenőrzési vagy felügye-
leti feladatok ellátása során jutott.

6. A szervezet igazgatásának rendelkeznie kell meghatározott és írásban rögzített minőségbiztosítási eljá-
rásokkal, célokkal és elkötelezettséggel, és gondoskodik arról, hogy ezeket az eljárásokat a szervezet
egészében ismerjék, alkalmazzák és érvényesítsék. A szervezet politikája kapcsolódik a biztonsági és
környezetszennyezés-megelőzési teljesítményi célokhoz és mutatókhoz.

7. A szervezetnek biztosítania kell, hogy:

a) szabályzatának kidolgozása és fejlesztése szisztematikus módon történjen;

b) betartják szabályait és rendelkezéseit, és kialakítanak egy belső rendszert a szolgáltatás minőségé-
nek mérésére e szabályzat vonatkozásában;

c) betartják az olyan jogszabályban előírt feladatok ellátásával szemben támasztott követelményeket,
amelyek ellátására a szervezet felhatalmazást kapott, és kialakítanak egy belső rendszert a szolgál-
tatás minőségének mérésére a nemzetközi egyezményeknek való megfelelés vonatkozásában;

d) a szervezet által nyújtott szolgáltatások minőségét befolyásoló munkakört ellátó személyzet mun-
kaköri leírásának, hatáskörének és együttműködésnek jól meghatározottaknak és írásba foglaltnak
kell lenniük;

e) minden munkát ellenőrzött feltételek mellett kell végezni;

f) a szervezet rendelkezik az általa felügyelői, műszaki vagy ügyviteli munkakörben foglalkoztatott
személyzet tevékenységei és munkája folyamatos ellenőrzésére alkalmas felügyeleti rendszerrel;

g) a felügyelő széles körű ismeretekkel rendelkezik annak a hajónak a típusával kapcsolatban, amelyen
a feladatát végzi, ha ez az elvégzendő szemle szempontjából fontos, továbbá ismeri a vonatkozó
előírásokat;

h) a szervezet rendelkezik az általa foglalkoztatott felügyelők képesítéséhez és szakismereteik folyama-
tos bővítéséhez szükséges rendszerrel;

i) a szervezetnek a nyújtott szolgáltatások által lefedett területeken megkövetelt követelmények betar-
tását, valamint az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer hatékony működését bizonyító nyilván-
tartásokat kell vezetnie;

j) a szervezetnek rendelkeznie kell az összes helyszínen végzett, a minőségbiztosítási tevékenység
ellenőrzéséhez egy átfogó, tervszerű, megfelelően dokumentált belső ellenőrzési rendszerrel;

k) a szemlézés és hitelesítés harmonizált rendszere által előírt, jogszabályban meghatározott szemlék
és vizsgálatok, amelyek elvégzésére a szervezet felhatalmazással bír, a szemlézés és hitelesítés har-
monizált rendszerének keretében végzett, a szemlékre vonatkozó iránymutatásokról szóló
A. 948(23) IMO-határozat mellékletében és függelékében meghatározott rendelkezések alapján tör-
ténik;

l) egyértelmű és közvetlen felelősségi és ellenőrzési kapcsolat áll fenn a társaság központi és regionális
irodái, valamint az elismert szervezet és felügyelői között.

8. A szervezet a nemzetközileg elismert szabványok megfelelő részein alapuló és az
EN ISO/IEC 17020:2004 (ellenőrző testületek), valamint a 21. cikk (1) bekezdésében említett értékelő
bizottság által meghatározott és hitelesített EN ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő, hatékony belső
minőségbiztosítási rendszert dolgozott ki, hajtott végre és alkalmaz.
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Az értékelő bizottság függetlenül jár el, és e célból valamennyi, a megfelelő működéséhez, valamint
az elmélyült és következetes munkavégzéshez szükséges eszközzel rendelkezik. Olyan sajátos és magas
szintű műszaki ismeretekkel illetve magatartási szabályzattal rendelkezik, amely feladataik ellátása
során biztosítja a vizsgálóbiztosok függetlenségét.

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

10. A szervezet – szakmailag képzett személyzet bevonásával és a biztonságos hajózás nemzetközi szabály-
zata (ISM) végrehajtására vonatkozó iránymutatásokról szóló A.913 (22) IMO-határozat mellékletében
meghatározott rendelkezésekkel összhangban – rendelkezik azon parti és hajófedélzeteken működtetett
biztonsági rendszerek alkalmazásával és karbantartásával kapcsolatos értékeléshez szükséges eszközök-
kel, amelyekre vonatkozóan a bizonyítványt kívánják kiállítani.

11. A szervezet engedélyezi, hogy szabályzatának kidolgozásában az illetékes szakhatóságok, vagy egyéb
érintett felek részt vehessenek.

II. MELLÉKLET

A. rész

A hatályát vesztett irányelv és annak egymást követő módosításai

(hivatkozás a 26. cikkben)

a Tanács 94/57/EGK irányelve HL L 319., 1994.12.12., 20. o.

a Bizottság 97/58/EK irányelve HL L 274., 1997.10.7., 8. o.

az Európai Parlament és a Tanács 2001/105/EK irányelve HL L 19., 2002.1.22., 9. o.

az Európai Parlament és a Tanács 2002/84/EK irányelve HL L 324., 2002.11.29., 53. o.

B. rész

A nemzeti jogba történő átültetésre vonatkozó határidők jegyzéke

(hivatkozás a 26. cikkben)

Irányelv Átültetés határideje

94/57/EK 1995. december 31.

97/58/EK 1998. szeptember 30.

2001/105/EK 2003. július 22.

2002/84/EK 2003. november 23.
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