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TENGERI SZÁLLÍTÁS: STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉS

A tengeri szállításra vonatkozó uniós rendelkezések esetében elsősorban a szolgáltatásnyújtás
szabadsága elvének alkalmazásáról és a versenyszabályok helyes alkalmazásáról van szó,
a biztonság, a megfelelő munkafeltételek és a környezetvédelmi normák magas szintjének
biztosítása mellett.

JOGALAP ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 100. cikkének (2) bekezdése,
amely a Szerződésnek a versenyre és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó általános
rendelkezéseivel (3.1.4.) egészül ki. A cél a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó
elvnek az Unió tengeri szállítási ágazatára történő alkalmazása, valamint a versenyszabályok
betartásának biztosítása. A tengeri szállítás az integrált tengerpolitika központi eleme is egyben
(5.3.8.). Az uniós tengerhajózási biztonsági politikát külön fejezet tárgyalja (5.6.11.).

EREDMÉNYEK

A. Általános megközelítés
A tengeri szállítás képezte a tárgyát a Bizottság „Előrehaladás egy közös közlekedéspolitika
felé – tengeri szállítás” című, 1985. évi memorandumának és az „Új tengeri stratégia felé”
című, 1996. évi közleményének. A Bizottság tengeri kikötőkről és tengeri infrastruktúráról szóló
zöld könyve (COM(1997)0678) az iparág elemzését tartalmazta, és közelebbről is megvizsgálta
a kikötői díjakkal és a piacszervezéssel kapcsolatos problémákat, többek között a kikötők
transzeurópai közlekedési hálózatokba (TEN-T) való integrációjának kérdését.
2009 januárjában a Bizottság közleményt terjesztett elő az EU tengeri szállítási politikájára
irányuló, a 2018-ig terjedő időszakra vonatkozó javaslatokról és stratégiai célkitűzésekről
(COM(2009)0008). A közlemény a küszöbön álló kihívások széles palettáját határozta meg:
— az európai tengerhajózás a globalizált piacok és a fokozódó versenynyomás

összefüggésében;

— emberi erőforrások, hajózási és tengerészeti szaktudás: a tengerészeti szakmák vonzóbbá
tételét, a tengerészek képzésének javítását érintő, valamint a tengerészeti ágazatokon belül
az életpálya kialakításának lehetőségét előmozdító és a hajózásról alkotott általános képet
javító lehetséges stratégiai intézkedések;

— a hulladék- és károsanyag-kibocsátástól mentes tengeri szállítás hosszú távú célja, a tengeri
közlekedés biztonságának javítása, valamint a terrorizmus és a kalózkodás megelőzése;

— az európai rövid távú tengeri fuvarozás lehetőségeinek teljes mértékű kiaknázása,
például egy korlátok nélküli európai tengeri szállítási térség létrehozása, illetve a
tengeri gyorsforgalmi utak létrehozására és a kikötők hátországgal való összekapcsolására
irányuló projektek teljes körű végrehajtása;

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_3.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.6.11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:1997:0678:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0008
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— tengerészeti kutatás és innováció: az innováció és a technológiai kutatás és fejlesztés
előmozdítása a hajók energiahatékonyságának javítása, környezeti hatásuk mérséklése,
valamint a fedélzeti életminőség javítása érdekében;

B. Piaci hozzáférés
Az első tengerhajózási jogalkotási csomag 1986. december 22-ig nyúlik vissza, és a
következő rendeleteket foglalja magában: a 4055/86/EGK rendelet, amely eltörölte az uniós
hajótulajdonosokra vonatkozó korlátozásokat, a 4057/86/EGK rendelet, amely a tengeri
fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen árképzési gyakorlatokról szól, valamint a 4056/86/
EGK rendelet, amely lehetővé tette, hogy a Közösség fellépjen a harmadik országok
protekcionista intézkedései ellen.
1992 júniusában a Tanács elfogadott egy második tengerhajózási intézkedéscsomagot annak
érdekében, hogy fokozatosan liberalizálja a tagállami kabotázst (azaz egy adott tagállamban
nem honos fuvarozóknak a tagállam kikötői közötti tengeri szállítási piachoz való hozzáférését),
különös tekintettel az 1992. december 7-i 3577/92/EGT rendeletre.
C. Versenyszabályok
A 4056/86/EGK rendeletet az 1419/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezte, kiterjesztve az
alkalmazási kört a kabotázsra és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatásokra.
A Bizottság 2008. július 1-jén elfogadta az EK-Szerződés 81. cikkének (helyébe az
EUMSZ 101. cikke lépett) a tengeri szállítási szolgáltatásokra történő alkalmazásáról
szóló iránymutatásokat. 2013 szeptemberében úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg
a tengeri szállítási megállapodásokról szóló iránymutatásokat, mert úgy ítélte meg, hogy
a versenyszabályok tengerhajózási ágazatra való alkalmazásának rendszerére való áttérés
elősegítésének célkitűzése megvalósult. Az állami támogatásokat illetően a Bizottság már
1997-ben jogi keretet fogadott el, amely lehetővé tette, hogy a tagállamok állami támogatási
rendszert működtessenek a tengerhajózási ágazatra vonatkozóan. 2004-ben a Bizottság
megerősítette ezt a keretet a tengeri szállítás állami támogatására vonatkozó felülvizsgált
iránymutatások formájában (C(2004)0043 bizottsági közlemény). Ezen iránymutatásokban –
elsősorban a hajóknak a tagállamok lajstromába történő bejegyzése vagy a lobogójuk alatt
történő lajstromozáshoz való visszatérés elősegítése céljából – egyértelművé tették, hogy mely
támogatások egyeztethetők össze a Szerződéssel.
A kikötői szolgáltatások verseny előtti megnyitásának célkitűzése azonban egyelőre nem
teljesült. 2001 februárjában az Európai Bizottság közleményt adott ki a tengeri kikötők
színvonalas szolgáltatásainak javításáról (COM(2001)0035), melyhez a kikötői szolgáltatások
piacához való hozzáférésről szóló irányelvre irányuló javaslatot is csatolt („első kikötői
csomag”). Majd' három év elteltével a Parlament és a Tanács közötti egyeztetési eljárásban
megegyezés született, ám a Parlament 2003. november 20-án elutasította a megállapodást.
Ezután a Bizottság újabb kísérletet tett az ügy rendezésére, és 2004. október 13-án új javaslatot
terjesztett elő (COM(2004)0654), amelyet a Parlament – ezúttal az első olvasatban, 2006.
január 18-án – szintén elutasított. 2013. május 23-án a Bizottság új csomagot terjesztett
elő a kikötői szolgáltatások liberalizációjáról: „A kikötők mint a növekedés motorjai”
című közleményt (COM(2013)0296) és a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a
kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló rendelete irányuló
javaslatot (COM(2013)0296). 2017. február 15-én elfogadták az (EU) 2017/352 európai
parlamenti és tanácsi rendeletet. Ez az új uniós stratégia a felülvizsgált TEN-T iránymutatások
(5.8.1) részét képezi, és 319 nagy tengeri kikötőre vonatkozik. Célja az ágazaton belül egyenlő
versenyfeltételek teremtése, a kikötők üzemeltetőinek bizonytalansággal szembeni védelme,
valamint a hatékony állami és magánberuházásoknak kedvező környezet megteremtése. A

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986R4055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31986R4057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:31992R3577
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1419
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001PC0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004PC0654&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0295&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0296&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0352&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.8.1.pdf
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rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett alkalmazandó a tengeri kikötői
szolgáltatásnyújtás szabadsága, például milyen típusú minimumkövetelmények írhatók elő
biztonsági vagy környezetvédelmi okokból, milyen körülmények között korlátozható az
üzemeltetők száma, és ilyen esetben milyen eljárással kell kiválasztani az üzemeltetőket. Közös
szabályokat vezet be a közpénzből való finanszírozás átláthatóságára és a kikötői infrastruktúra
és szolgáltatások díjaira vonatkozóan, biztosítva azt, hogy a kikötőhasználókkal konzultációt
folytassanak. Új mechanizmust vezet be minden tagállamban a kikötői érdekelt felek közötti
viták és panaszok rendezésére. Végezetül előírja, hogy a kikötői szolgáltatóknak megfelelő
képzést kell biztosítaniuk alkalmazottaik számára.
A kikötői munkajogi rendszert szabályozó szociális rendelkezésekkel a 2013-ban létrehozott,
kikötőkkel foglalkozó társadalmi párbeszéd bizottsága foglalkozik, amelyben a kikötői
hatóságok, a terminálüzemeltetők, a rakodómunkások és más kikötői dolgozók vesznek részt.
D. Munkakörülmények
Az 1999. június 21-i 1999/63/EK irányelv az Európai Közösség Hajótulajdonosainak
Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) közötti
megállapodáson alapul. E megállapodás a valamely EU-tagállam lobogója alatt közlekedő hajó
fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészek munkaidejének szabályozásáról szólt, míg az 1999.
december 13-i 1999/95/EK irányelv a harmadik országok lobogója alatt közlekedő, a közösségi
kikötőkbe befutó hajókra volt alkalmazandó. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2006.
február 23-án elfogadta a tengerészeti munkaügyi egyezményt (MLC), és ezáltal olyan egységes
és átfogó eszközt hozott létre, amely magában foglalja a tengerészeti munkaügyre alkalmazandó
valamennyi hatályos előírást: a tengerészek jogait a hatályos biztonsági szabványoknak
megfelelő, biztonságos munkahelyhez; a tisztességes foglalkoztatási és életkörülményekhez;
egészségvédelemhez; orvosi ellátáshoz és szociális védelemhez. Az 1999/63/EK irányelvet
módosító 2009/13/EK irányelv az MLC-t hajtja végre.
A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelvet módosító, 2012.
november 21-i 2012/35/EU irányelv kimondja, hogy a tengerészek képzését és képesítését
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) a tengerészek képzéséről, képesítéséről
és az őrszolgálat ellátásáról szóló egyezménye („STCW-egyezmény”) szabályozza. Ezt az
egyezményt 1978-ban fogadták el, 1984-ben lépett hatályba, ám 1995-ben és 2010-ben
jelentősen módosították.
A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv módosításáról
szóló, 2013. augusztus 12-i 2013/38/EU irányelv a szöveget jobban hozzáigazítja a fent említett,
2006. évi MLC-hez. A módosított irányelv hivatkozik továbbá: (i) a hajókon alkalmazott
ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenőrzéséről szóló nemzetközi egyezményre (2001.
évi AFS-egyezmény); és (ii) a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári
jogi felelősségről szóló nemzetközi egyezményre (2001. évi bunkerolaj-egyezmény).
A 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása
vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről szóló, 2013.
november 20-i 2013/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az ECSA és az ETF között a
2006. évi MLC-vel kapcsolatban létrejött megállapodást hajtotta végre.
Végezetül a 2015. október 6-i 2015/1794/EU irányelv öt irányelv (a munkavállalók
tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról, az üzemi tanácsokról, a csoportos
létszámcsökkentésről, a vállalkozások átruházásáról és a munkáltató fizetésképtelenségéről
szóló 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK és 2001/23/EK) szövegét módosítja
annak érdekében, hogy a tengerészekre minden tagállamban kiterjedjen ezen irányelvek hatálya.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0013&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32013L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32013L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32015L1794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002L0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32001L0023
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E. A tengeri szállításra vonatkozó környezetvédelmi előírások
Az utóbbi években számos intézkedést fogadtak el a tengeri környezet védelme érdekében. Ezek
egyebek között a következők:
— a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői

létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK irányelv, amely előírja az olaj,
olajtartalmú keverékek, a hajókon keletkező hulladék és rakománymaradványok európai
uniós kikötőkben történő kötelező ártalmatlanítását, valamint ennek ellenőrzését;

— a szerves ónvegyületek hajókon történő használatának tilalmáról szóló, 2003. április 14-
i 782/2003/EK rendelet. Ezeket a vegyületeket elsősorban antivegetatív hatóanyagként
használták, ám súlyos környezeti károkat okoznak. Ez a rendelet az IMO által 2001.
október 5-én elfogadott AFS-egyezményt hajtja végre;

— a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók
bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK irányelv. Ez az irányelv pontosan
meghatározza a jogsértéseket, és rendelkezik arról is, hogy előfordulásuk esetén hatékony,
arányos és visszatartó erejű – büntetőjogi vagy közigazgatási – szankciókat szabjanak
ki. A 2009. október 21-i 2009/123/EK irányelvvel módosították annak érdekében,
hogy a szennyező anyagok kibocsátásáért felelős személyek is megfelelő szankciókban
részesüljenek, ideértve a büntetőjogi szankciókat (kevésbé súlyos esetekben is);

— a 2012. november 21-i 2012/33/EU irányelv (a kénről szóló irányelv) előírja, hogy
2015. január 1-jét követően a tagállamok tengeri területein közlekedő teherhajók
nem használhatnak olyan tüzelőanyagot, amelyben a kén tömegaránya meghaladja a
0,1%-ot. E tengerek a MARPOL-egyezmény VI. melléklete alapján kénkibocsátás-
ellenőrzési területnek minősülnek. Lásd az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának
csökkentéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/802 irányelvet.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament a rövid távú tengeri szállításról szóló, 2005. április 12-i állásfoglalásában
kérte a rövid távú tengeri szállítás határozottabb elősegítését, a közigazgatási eljárások lehető
legátfogóbb csökkentését, a tagállamok közötti jó minőségű folyosók kialakítását, valamint
az infrastrukturális beruházások kiemelt kezelését a kikötőkhöz való hozzáférés javítása
érdekében.
Az Európai Unió 2018-ig terjedő időszakra szóló tengeri szállítási politikájára vonatkozó
javaslatokról és stratégiai célkitűzésekről szóló, 2010. május 5-i állásfoglalásában a Parlament
elviekben támogatta a Bizottság megközelítését. Az állásfoglalásban kérte továbbá: az olcsó
lobogókkal való visszaélés elleni küzdelem folytatását, új szabályok előterjesztését az állami
támogatásokról és új iránymutatásokat a kikötőkről, a TEN-T hálózatokon belül a tengeri
útvonalak nagyobb mértékű figyelembevételét (különösen a tengeri gyorsforgalmi utak révén),
a tengeri szállítás fenntarthatóságának növelését a hajók kibocsátásának csökkentése révén,
valamint európai tengeri szállítási politika kidolgozását a közös tengeri térségen belül.
A Bizottság 2011. évi fehér könyvére válaszul a Parlament 2011. december 15-én fogadta el az
egységes európai közlekedési térség megvalósításához vezető útitervről szóló állásfoglalását. A
tengeri szállítás tekintetében a Parlament az alábbiakat kérte:
— 2013-ig terjesszenek elő javaslatot a „kék övezetről” (lásd a 2013. július 8-i

COM(2013)0510 közleményt);

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32005L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016L0802
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HU&reference=P6-TA-2005-0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52010IP0128
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0584+0+DOC+XML+V0//HU
http://eur-lex.europa.eu/procedure/HU/1041063
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— vezessenek be európai szakpolitikát a rövid és középtávú tengeri hajózásra vonatkozóan;
valamint

— a TEN-T-re szánt finanszírozás legalább 15%-át olyan projektek számára különítsék el,
amelyek javítják a tengeri kikötők, a belvízi kikötők és a multimodális platformok közötti
fenntartható és multimodális összeköttetéseket.

Ennek nyomán a Parlament 2013. július 2-án a kék növekedésről szóló állásfoglalást
fogadott el, amelyben kifejtette, hogy a Parlament milyen útitervvel rendelkezik az integrált
tengerpolitika továbbfejlesztése és újjáélesztésének elősegítése tekintetében. A Parlament
javasolta tengeri területrendezési rendszerek létrehozását, az infrastruktúra fejlesztését és a
szakmai készségekhez való hozzáférés megteremtését. Fontos, hogy a Parlament ismételten
hangsúlyozta a tengerészeti szaktudás és foglalkoztatás, a kutatás és innováció, valamint a
hajózásban és a hajóépítésben való uniós részesedés kiemelkedő fontosságát.
2015. április 28-án az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalást fogadott el, mellyel
módosítás nélkül jóváhagyta a Tanács első olvasatban a tengeri közlekedésből eredő szén-
dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/
EK irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/757 rendelet elfogadása céljából
kialakított álláspontját.
Christina Ratcliff
06/2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52013IP0300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015R0757
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