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Javaslat az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére 
figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Rendeleti javaslat (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós 
finanszírozási eszközt, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz célja 
lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési 
és az energetikai ágazatban a közös érdekű 
projekteknek a transzeurópai hálózatokkal 
kapcsolatos szakpolitika keretében történő 
előkészítését és megvalósítását.

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós 
finanszírozási eszközt, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz célja 
lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési 
és az energetikai ágazatban a közös érdekű 
projekteknek a transzeurópai hálózatokkal 
kapcsolatos szakpolitika keretében történő 
előkészítését és megvalósítását az uniós 
belső piac működésének javítása 
érdekében.

_________________ _________________
8 Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról és a 680/2007/EK 
és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról és a 680/2007/EK 
és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 
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o.). o.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós 
finanszírozási eszközt, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz célja 
lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési 
és az energetikai ágazatban a közös érdekű 
projekteknek a transzeurópai hálózatokkal 
kapcsolatos szakpolitika keretében történő 
előkészítését és megvalósítását.

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós 
finanszírozási eszközt, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz célja 
lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési 
és az energetikai ágazatban a határokon 
átnyúló és közös érdekű projekteknek a 
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos 
szakpolitika keretében történő előkészítését 
és megvalósítását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Egyesült Királyság Európai 
Unióból történő kilépése által előidézett 
kivételes körülmények figyelembevétele 
érdekében biztosítani kell Írország 
összekapcsolását az európai kontinenssel 
a TEN-T folyosók útvonalának és 
összetételének megváltoztatása által, azzal 
a céllal, hogy integrálják a tengeri 
összeköttetéseket a törzshálózat és az 
átfogó hálózat ír és kontinentális kikötői 
között.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3a) Az Egyesült Királyság Európai 
Unióból történő kilépése által előidézett 
kivételes körülmények figyelembevétele 
érdekében ez a rendelet lehetőséget teremt 
az átfogó hálózat kikötőinek egy 
törzshálózati folyosóba történő 
integrálására.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Írország szigetjellegéből adódóan a 
tengeri összeköttetések az ország 
kontinentális Európával való közvetlen 
összekapcsolásának egyik eszközét 
jelentik.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése miatt az atlanti törzshálózat 
Írország szigetére vonatkozó részeit 
aktualizálni kell;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy az „Északi-
tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó 
ne szakadjon szét két külön, össze nem 
kötött szakaszra, és Írország továbbra is 
össze legyen kapcsolva a kontinentális 
Európával, indokolt, hogy az „Északi-

(6) Annak érdekében, hogy az „Északi-
tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó 
ne szakadjon szét két külön, össze nem 
kötött szakaszra, és Írország továbbra is 
össze legyen kapcsolva a kontinentális 
Európával, elengedhetetlen, hogy 
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tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó 
kiegészüljön az egyfelől az ír törzskikötők, 
másfelől a belga és holland törzskikötők 
közötti tengeri összeköttetésekkel.

közvetlen kapcsolatot hozzanak létre az 
Írországhoz földrajzilag legközelebb eső 
területekkel és kikötőkkel a meglévő 
folyosó mentén. Indokolt, hogy az „Északi-
tengeri–mediterrán” folyosó kiegészüljön 
az egyfelől az ír kikötők, másfelől a 
törzshálózathoz vagy az átfogó hálózathoz 
tartozó belga, francia és holland kikötők 
közötti tengeri összeköttetésekkel. Ezen 
túlmenően az „Északi-tengeri–
mediterrán” folyosó és az „Atlanti” 
folyosó közötti, Le Havre-on keresztüli 
kapcsolatnak kell biztosítania a jobb 
összeköttetést és a belső piac integrációját.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A bizottsági javaslat közzétételét 
követő nyilvános konzultáció során az 
érdekelt felek csaknem egyhangúlag azt 
kérték, hogy vegyék jobban figyelembe az 
Írország és a kontinens közötti jövőbeni 
tengeri kapcsolatokat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 27 tagú Európában – ahol 
Franciaország, Belgium és Hollandia 
válnak az Írországhoz földrajzilag 
legközelebb eső uniós tagállamokká – az 
„Atlanti” folyosót ki kell igazítani 
Írország e folyosóval való összekapcsolása 
és a meglévő és jövőbeni forgalom 
figyelembevétele érdekében.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Az Egyesült Királyság kilépését 
figyelembe véve és annak érdekében, hogy 
a lehető legnagyobb mértékben biztosított 
legyen a közös piac folytonossága és a 
zökkenőmentes áruforgalom, valamint a 
közlekedési ágazatok és az Egyesült 
Királyság kilépése által leginkább érintett 
területek megszilárdítása céljából a 
Bizottságnak és a tagállamoknak idő előtt 
felül kell vizsgálniuk az 1315/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet1a, 
amit eredetileg legkésőbb 2023-ra 
terveztek, annak érdekében, hogy a 
hálózati térképeket az áruforgalomnak az 
Egyesült Királyság Unióból való kilépését 
követő változásaihoz igazítsák.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1315/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Írország és a többi tagállam 
közötti összeköttetés biztosítása az 
„Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati 
folyosón kulcsfontosságú a folyamatban 
lévő és jövőbeli infrastrukturális 
beruházások szempontjából, valamint az 
infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi 
egyértelműség és jogbiztonság 

(7) Az Írország és a többi tagállam 
közötti összeköttetés biztosítása az 
„Északi-tengeri–mediterrán” és az 
„Atlanti” törzshálózati folyosón 
kulcsfontosságú a folyamatban lévő és 
jövőbeli infrastrukturális beruházások 
szempontjából, valamint az infrastruktúra-
tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség 
és jogbiztonság tekintetében. Ezenkívül az 
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tekintetében. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
közlekedési részével kapcsolatos 
munkaprogramokban olyan pályázati 
felhívásokról kell rendelkezni, amelyek 
célja az új, illetve meglévő közlekedési 
infrastruktúrák fejlesztésének 
finanszírozása az Egyesült Királysággal 
közös külső határ visszaállítása esetén a 
törzshálózat és az átfogó hálózat ír és 
kontinentális kikötői közötti tengeri 
összeköttetések biztosítása és kiigazítása 
érdekében.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Írország és a többi tagállam 
közötti összeköttetés biztosítása az 
„Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati 
folyosón kulcsfontosságú a folyamatban 
lévő és jövőbeli infrastrukturális 
beruházások szempontjából, valamint az 
infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi 
egyértelműség és jogbiztonság 
tekintetében.

(7) Az Írország és (az 1998. évi 
nagypénteki/belfasti megállapodás 
értelmében) Észak-Írország, valamint a 
többi tagállam közötti összeköttetés 
biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” 
törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a 
folyamatban lévő és jövőbeli 
infrastrukturális beruházások 
szempontjából, valamint az infrastruktúra-
tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség 
és jogbiztonság tekintetében, továbbá 
ahhoz, hogy a közlekedéspolitika 
hozzájáruljon az említett megállapodás 
rendelkezéseinek az Európai Unió 
politikáival összhangban történő 
folyamatos előmozdításához. Ez nem 
befolyásolja hátrányosan az Ír 
Köztársaság törzshálózati folyosóban 
elfoglalt megfelelő pozíciójának jövőbeni 
mérlegelését, sem pedig e pozíció és a 
jelenleg nem a törzshálózathoz tartozó 
kikötőkkel való jövőbeni összeköttetés 
mérlegelését, amelynek célja, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretében rendelkezésre álló későbbi 
eszközök bevonásával az Ír Köztársaságot 
hatékonyabban kapcsolják össze az Unió 
többi részével.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Tekintettel a közlekedési ágazat 
kiigazításának szükségességére és az 
Egyesült Királyság kilépése által 
leginkább érintett területekre, a Bizottság 
alkalmazkodási alapot hozhatna létre a 
megállapodás nélküli kilépésnek a 
közlekedési ágazatra és e területekre való 
negatív hatásainak ellensúlyozására, 
támogatva a közlekedési ágazat és a 
területek által megvalósítandó pénzügyi 
erőfeszítéseket, a 27 tagú Unió új 
összeköttetési vonalaihoz való 
alkalmazkodás, valamint az áruk és 
személyek EU és Egyesült Királyság 
közötti határátlépésének megkönnyítése 
érdekében. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) Az Egyesült Királyság kilépésére 
tekintettel alapvető fontosságú megfelelő 
infrastruktúrákat (akár újakat, akár a 
meglévőket) fejleszteni az Írország és a 
kontinentális Európa közötti kereskedelmi 
forgalom fenntartása érdekében, amit 
korábban az Egyesült Királyság 
„földhídja” biztosított.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7d) Az új közlekedési infrastruktúrák 
létrehozásának és a meglévő 
infrastruktúrák korszerűsítésének 
támogatása érdekében ezért létfontosságú 
a törzshálózatot új csomópontokkal és 
kapcsolatokkal bővíteni, különösen a 
tengeri összeköttetések esetében.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7e) Továbbá, míg a törzshálózat a 
hálózat központi gerincét képezi és 
tartalmazza annak az Unió számára a 
legnagyobb stratégiai jelentőséggel bíró 
részeit, szükség van emellett az átfogó 
hálózat új csomópontokkal és 
kapcsolatokkal – különösen kikötőkkel – 
való bővítésére az Unió valamennyi 
régiója összeköttetésének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7f) Az Egyesült Királyság kilépésével 
több, jelenleg az átfogó hálózathoz tartozó 
kikötői csomópont – francia kikötők, 
például Brest, Roscoff, Cherbourg és 
Boulogne – esetében megnövekedett 
kereskedelmi forgalommal kell számolni, 
így ezek számára nagyobb segítséget és 
támogatást kell nyújtani.



PE635.384/ 9

HU

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)
1316/2013/EU rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„la) az Egyesült Királyságnak az 
Unióból való kilépését követően a 
közlekedési infrastruktúra átalakításához 
szükséges intézkedések, beleértve az áruk 
és utasok ellenőrzésére szolgáló 
berendezések átalakítását is.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben 
sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az 
ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti 
munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 a bekezdés (új)
1316/2013/EU rendelet
17 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1a. A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) A Bizottság a többéves 
munkaprogramokat legkésőbb félidőben 
felülvizsgálja. Amennyiben szükséges, 
végrehajtási aktus útján módosítja az 
adott többéves munkaprogramot. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 25. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

„(2) A Bizottság a többéves 
munkaprogramokat legkésőbb félidőben 
felülvizsgálja. A közlekedési ágazatban a 
Bizottság felülvizsgálja a többéves 
munkaprogramot annak érdekében, hogy 
azt az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépéséhez igazítsa. Amennyiben 
szükséges, a többéves munkaprogramokat 
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végrehajtási jogi aktus útján módosítja. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben 
sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az 
ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti 
munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 b bekezdés (új)
1316/2013/EU rendelet
17 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 17. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A közlekedési ágazatban az utolsó 
éves munkaprogramban elsőbbséget kell 
biztosítani a 7. cikk (2) bekezdésének m) 
pontjában meghatározott 
intézkedéseknek.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben 
sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az 
ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti 
munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1316/2013/EU rendelet I. melléklete az 
e rendelet mellékletében foglaltak szerint 
módosul.

Az 1316/2013/EU rendelet I. melléklete az 
e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint 
módosul.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Sürgősségi alap az Egyesült Királyság 

Unióból történő kilépéséhez való 
alkalmazkodás érdekében

A Bizottság kiegészítő pénzügyi 
támogatást hoz létre az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellé egy 
sürgősségi alkalmazkodási alap 
formájában az Egyesült Királyság 
Unióból történő kilépéséhez való 
alkalmazkodás érdekében. Az alap célja, 
hogy ellensúlyozza az Egyesült Királyság 
kilépésének negatív hatásait azáltal, hogy 
segíti a közlekedés szereplőit és a helyi 
önkormányzatokat abban, hogy 
felkészüljenek az új tengeri szállítási 
útvonalak létrehozására, valamint hogy 
megkönnyítsék az áruk és személyek EU 
és az Egyesült Királyság közötti 
határátlépését.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 a bekezdés (új)
1316/2013/EU rendelet
I melléklet – I rész – 2 pont – „Atlanti” rész – 4 a sor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1315/2013/EU rendelet és annak „AZ 
ÁTFOGÓ ÉS A TÖRZSHÁLÓZAT 

TÉRKÉPEI” című I. melléklete megfelelő 
módosítása mellett 

A melléklet I. részének 2. pontja 
(„Törzshálózati folyosók”) az „Atlanti” 
szakaszban az „Aveiro – Valladolid – 
Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – 
Párizs – Le Havre/Metz – 
Mannheim/Strasbourg” sor után a 
következő sorokkal egészül ki:
Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – 
Waterford – Cork – Brest – Roscoff – 
Saint-Malo – Cherbourg – Boulogne – 
Caen – Le Havre – Rouen – Párizs
Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-
Nazaire – Nantes – Tours

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
1316/2013/EU rendelet
I melléklet – I rész – 2 pont – „Északi-tengeri–mediterrán” szakasz – 1 a sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork 
– Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 
Le Havre/Calais/Dunkerque – 
Zeebrugge/Terneuzen – Gent – 
Antwerpen/Rotterdam


