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Módosítás 6
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
–

Véleménytervezet Elutasításra irányuló javaslat

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy
jelentésébe foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy
javasolja a Bizottság javaslatának 
elutasítását.

Or. de

Módosítás 7
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Számos tagállam biztonsági vagy 
szociális okokból szabályozta a saját részre 
történő szolgáltatásnyújtást, azaz azt a 
lehetőséget, hogy a hajózási társaságok és a 
kikötői szolgáltatók maguk válasszák meg 
a személyzetet és saját maguknak 
nyújtsanak kikötői szolgáltatásokat. A 
jogalkotási javaslat előkészítése során a 
Bizottság által megkérdezett érdekelt felek 
annak a véleményüknek adtak hangot, 
hogy a saját részre történő 
szolgáltatásnyújtás általános, uniós szinten 
történő lehetővé tétele esetén további –
biztonsági és szociális kérdésekkel –
kapcsolatos szabályokra lenne szükség az 
esetleges nemkívánatos hatások 
kiküszöbölése érdekében. Ezért jelenleg az 
tűnik indokoltnak, hogy ezt a kérdést 
uniós szinten ne szabályozzuk, hanem a
tagállamok dönthessék el, hogy 

(6) Számos tagállam biztonsági vagy 
szociális okokból szabályozta a saját részre 
történő szolgáltatásnyújtást, azaz azt a 
lehetőséget, hogy a hajózási társaságok és a 
kikötői szolgáltatók maguk válasszák meg 
a személyzetet és saját maguknak 
nyújtsanak kikötői szolgáltatásokat. A 
jogalkotási javaslat előkészítése során a 
Bizottság által megkérdezett érdekelt felek 
annak a véleményüknek adtak hangot, 
hogy a saját részre történő 
szolgáltatásnyújtás általános, uniós szinten 
történő lehetővé tétele esetén további –
biztonsági és szociális kérdésekkel –
kapcsolatos szabályokra lenne szükség az 
esetleges nemkívánatos hatások 
kiküszöbölése érdekében. Ezért nem 
indokolt, hogy ezt a kérdést uniós szinten 
szabályozzuk, hanem a tagállamokra kell 
bízni annak eldöntését, hogy szabályozni 
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szabályozni kívánják-e a kikötői 
szolgáltatások saját részre történő 
nyújtását, avagy sem. E rendelet hatálya 
ennek megfelelően csak a díjazás ellenében 
nyújtott kikötői szolgáltatásokra 
vonatkozik.

kívánják-e a kikötői szolgáltatások saját 
részre történő nyújtását, avagy sem. E 
rendelet hatálya ennek megfelelően csak a 
díjazás ellenében nyújtott kikötői 
szolgáltatásokra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 8
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hatékony, biztonságos és 
környezetbarát kikötőüzemeltetés 
érdekében a kikötőt üzemeltető szerv 
számára lehetővé kell tenni, hogy a kikötői 
szolgáltatókat arra kötelezhesse, hogy 
igazolják bizonyos 
minimumkövetelmények teljesítését a 
szolgáltatás megfelelő módon történő 
elvégzésével kapcsolatban. E 
minimumkövetelményeknek néhány 
egyértelműen meghatározott feltételre kell 
korlátozódniuk a szolgáltatók szakmai 
képesítését, többek között az elvégzett 
képzéseket, valamint a szükséges 
berendezések meglétét illetően; a 
követelményeknek átláthatóknak, 
megkülönböztetéstől menteseknek, 
tárgyilagosaknak és a kikötői szolgáltatás 
szempontjából relevánsaknak kell 
lenniük.

(7) A hatékony, biztonságos és szociális 
szempontból környezetbarát 
kikötőüzemeltetés érdekében a kikötőt 
üzemeltető szerv számára lehetővé kell 
tenni, hogy a kikötői szolgáltatókat arra 
kötelezhesse, hogy igazolják bizonyos 
minimumkövetelmények teljesítését a 
szolgáltatás megfelelő módon történő 
elvégzésével kapcsolatban. E 
minimumkövetelményeknek néhány 
egyértelműen meghatározott feltételre kell 
korlátozódniuk a szolgáltatók szakmai 
képesítését, többek között a biztonságos 
műveletekhez nélkülözhetetlen 
helyismeretet, a megfelelő kikötői 
szolgáltatás nyújtásához szükséges 
berendezéseket és a tengerbiztonsági 
követelmények betartását illetően, többek 
között az egészség és biztonság védelmére, 
valamint a munkavállalók védelmére 
irányuló jogszabályok és megállapodások 
alkalmazását, ideértve a szolgáltató jó 
hírét a szociális és munkajogok 
tiszteletben tartása tekintetében.

Or. en
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Módosítás 9
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hatékony, biztonságos és 
környezetbarát kikötőüzemeltetés 
érdekében a kikötőt üzemeltető szerv 
számára lehetővé kell tenni, hogy a kikötői 
szolgáltatókat arra kötelezhesse, hogy 
igazolják bizonyos 
minimumkövetelmények teljesítését a 
szolgáltatás megfelelő módon történő 
elvégzésével kapcsolatban. E 
minimumkövetelményeknek néhány 
egyértelműen meghatározott feltételre kell
korlátozódniuk a szolgáltatók szakmai 
képesítését, többek között az elvégzett 
képzéseket, valamint a szükséges 
berendezések meglétét illetően; a 
követelményeknek átláthatóknak, 
megkülönböztetéstől menteseknek, 
tárgyilagosaknak és a kikötői szolgáltatás 
szempontjából relevánsaknak kell lenniük.

(7) A hatékony, biztonságos és 
környezetbarát kikötőüzemeltetés 
érdekében a kikötőt üzemeltető szerv 
számára lehetővé kell tenni, hogy a kikötői 
szolgáltatókat arra kötelezhesse, hogy 
igazolják bizonyos 
minimumkövetelmények teljesítését a 
szolgáltatás megfelelő módon történő 
elvégzésével kapcsolatban. E 
minimumkövetelményeknek legalább
néhány egyértelműen meghatározott
feltételt kell magukban foglalniuk a 
szolgáltatók szakmai képesítését, többek 
között az elvégzett képzéseket, valamint a 
szükséges berendezések meglétét illetően; 
a követelményeknek átláthatóknak, 
megkülönböztetéstől menteseknek, 
tárgyilagosaknak és a kikötői szolgáltatás 
szempontjából relevánsaknak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 10
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Valamennyi szolgáltatónak és 
különösen az újonnan belépő piaci 
szereplőknek meg kell jelölniük a hajók 
minimális számát, amelyet saját 
személyzetükkel és berendezéseikkel 
képesek kiszolgálni. Valamennyiüknek 
meg kell felelniük a vonatkozó 
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rendelkezéseknek és szabályoknak, többek 
között az alkalmazandó munkajogi 
jogszabályoknak, az alkalmazandó 
kollektív szerződéseknek és a kikötői 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
minőségi követelményeknek. 

Or. en

Módosítás 11
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kikötői szolgáltatók számának 
korlátozásakor a gazdasági kapacitás 
tekintetében mutatkozó lényeges 
különbségeket, a kikötők méretét és a vízi 
műveletekhez szükséges terület nagyságát 
is figyelembe kell venni. Továbbá lehetővé 
kell tenni a piaci hozzáférés korlátozását a 
biztonságos vagy környezeti szempontból 
fenntartható kikötői műveletek 
garantálása érdekében.

Or. en

Módosítás 12
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Amennyiben korlátozzák a kikötői 
szolgáltatók számát, akkor a 
kiválasztásukra irányuló eljárás során a(z) 
../../… irányelvben [koncessziók]7

meghatározott elveket és megközelítést 
kell követni, többek között a szerződések 

(13) Amikor korlátozzák a kikötői 
szolgáltatók számát, akkor a 
kiválasztásukra irányuló eljárást minden 
érdekelt fél számára hozzáférhetővé kell 
tenni, és azt megkülönböztetéstől 
mentesen kell lebonyolítani.
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értékének meghatározására alkalmazott 
értékhatárt és módszert, valamint a 
lényeges módosítások és a szerződés 
időtartamával kapcsolatos elemek 
meghatározását.
__________________
7 Javaslat a koncessziós szerződések
odaítéléséről szóló irányelvre 
(COM(2011) 897 végleges).

Or. en

Módosítás 13
Elisabeth Schroedter
a Green/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Amennyiben közszolgáltatási 
kötelezettségek miatt korlátozzák a kikötői 
szolgáltatók számát, ezt csak a közérdekre 
való hivatkozással lehet indokolni; 
közérdekűnek minősül például az a 
törekvés, hogy a kikötői szolgáltatáshoz 
minden felhasználó hozzáférjen, a 
szolgáltatás egész évben rendelkezésre 
álljon és a felhasználók bizonyos 
kategóriái számára megfizethető legyen.

(14) Amennyiben közszolgáltatási 
kötelezettségek miatt korlátozzák a kikötői 
szolgáltatók számát, ezt a közérdekre való 
hivatkozással lehet indokolni.

Or. en

Módosítás 14
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Amennyiben közszolgáltatási (14) Amennyiben közszolgáltatási 
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kötelezettségek miatt korlátozzák a kikötői 
szolgáltatók számát, ezt csak a közérdekre 
való hivatkozással lehet indokolni; 
közérdekűnek minősül például az a 
törekvés, hogy a kikötői szolgáltatáshoz 
minden felhasználó hozzáférjen, a 
szolgáltatás egész évben rendelkezésre 
álljon és a felhasználók bizonyos kategóriái 
számára megfizethető legyen.

kötelezettségek miatt korlátozzák a kikötői 
szolgáltatók számát, ezt csak a közérdekre 
való hivatkozással lehet indokolni; 
közérdekűnek minősül például az a 
törekvés, hogy a kikötői szolgáltatáshoz 
minden felhasználó hozzáférjen, a 
szolgáltatás egész évben rendelkezésre 
álljon és a felhasználók bizonyos kategóriái 
számára megfizethető legyen, a kikötői 
műveletek pedig biztonságosak, környezeti 
és társadalmi szempontból fenntarthatóak 
legyenek.

Or. en

Módosítás 15
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak megmarad azon
hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást 
végző vállalkozások személyzete számára
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok 
szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását nem érinti. Amennyiben a 
kikötői szolgáltatók számbeli korlátozása 
esetén egy kikötői szolgáltatási szerződés 
megkötése szolgáltatóváltással járhat, az 
illetékes hatóságok jogosultak arra, hogy 
a kiválasztott kikötői szolgáltatót felkérjék
a munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK tanácsi irányelv
rendelkezéseinek alkalmazására11.

(19) A tagállamoknak megmarad a teljes
hatáskörük, hogy teljesen autonóm módon 
és a szubszidiaritás elvével összhangban a
kikötői kiszolgálást végző vállalkozások 
személyzete számára szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok
jelenlegi vagy jövőbeli szociális és 
munkajogi szabályainak alkalmazását nem 
érinti. Amennyiben a kikötői szolgáltatók 
számbeli korlátozása esetén egy kikötői 
szolgáltatási szerződés megkötése 
szolgáltatóváltással járhat, az illetékes
hatóságoknak támogatniuk kell, hogy a 
kiválasztott kikötői szolgáltató teljes 
mértékben alkalmazza a munkavállalók 
jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK tanácsi irányelv11 vonatkozó 
rendelkezéseit.
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__________________ __________________
11 HL L 82., 2001.3.22., 16.o. 11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

Or. en

Módosítás 16
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak megmarad azon 
hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást 
végző vállalkozások személyzete számára 
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok 
szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását nem érinti. Amennyiben a 
kikötői szolgáltatók számbeli korlátozása 
esetén egy kikötői szolgáltatási szerződés 
megkötése szolgáltatóváltással járhat, az 
illetékes hatóságok jogosultak arra, hogy
a kiválasztott kikötői szolgáltatót felkérjék
a munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek alkalmazására11.

(19) A tagállamoknak megmarad azon 
hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást 
végző vállalkozások személyzete számára 
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok 
szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását nem érinti. Amennyiben a 
kikötői szolgáltatók számbeli korlátozása 
esetén egy kikötői szolgáltatási szerződés 
megkötése szolgáltatóváltással járhat, az 
illetékes hatóságoknak kötelezniük kell a 
kiválasztott kikötői szolgáltatót a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK tanácsi irányelv11

rendelkezéseinek alkalmazására.
__________________ __________________
11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o. 11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

Or. en

Módosítás 17
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak megmarad azon 
hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást 
végző vállalkozások személyzete számára 
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok 
szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását nem érinti. Amennyiben a 
kikötői szolgáltatók számbeli korlátozása 
esetén egy kikötői szolgáltatási szerződés 
megkötése szolgáltatóváltással járhat, az 
illetékes hatóságok jogosultak arra, hogy
a kiválasztott kikötői szolgáltatót felkérjék
a munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek alkalmazására11.

(19) A tagállamoknak megmarad azon 
hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást 
végző vállalkozások személyzete számára 
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok 
szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását nem érinti. Amennyiben a 
kikötői szolgáltatók számbeli korlátozása 
esetén egy kikötői szolgáltatási szerződés 
megkötése szolgáltatóváltással járhat, az 
illetékes hatóságoknak kötelezniük kell a 
kiválasztott kikötői szolgáltatót a 
munkavállalók jogainak és a
munkavállalás feltételeinek a
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2001/23/EK tanácsi
irányelv11 rendelkezéseinek alkalmazására.

__________________ __________________
11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o. 11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

Or. en

Módosítás 18
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak megmarad azon 
hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást 
végző vállalkozások személyzete számára 
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok 
szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását nem érinti. Amennyiben a 
kikötői szolgáltatók számbeli korlátozása 
esetén egy kikötői szolgáltatási szerződés 
megkötése szolgáltatóváltással járhat, az 

(19) A tagállamoknak megmarad azon 
hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást 
végző vállalkozások személyzete számára 
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok 
szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását nem érinti, és teljes 
mértékben tiszteletben tartja az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét. 
Amennyiben a kikötői szolgáltatók 
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illetékes hatóságok jogosultak arra, hogy a 
kiválasztott kikötői szolgáltatót felkérjék a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek alkalmazására11.

számbeli korlátozása esetén egy kikötői 
szolgáltatási szerződés megkötése 
szolgáltatóváltással járhat, az illetékes 
hatóságok jogosultak arra, hogy a 
kiválasztott kikötői szolgáltatót felkérjék a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások,
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK tanácsi irányelv11

rendelkezéseinek alkalmazására.
__________________ __________________
11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o. 11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o.

Or. en

Módosítás 19
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az Európai Unió
kereskedelempolitikájának a 
munkakörülmények, a munkahelyi 
egészség- és biztonságvédelem javítása, 
illetve az alapjogok előmozdítása révén az 
egész világon hozzá kell járulnia a 
szegénység csökkenéséhez. Közbeszerzési 
szerződések nem ítélhetők oda olyan 
gazdasági szereplők részére, amelyek 
bűnszervezetben, illetve 
emberkereskedelem és gyermekmunka 
révén történő kizsákmányolásban vettek 
részt.

Or. en

Módosítás 20
Richard Howitt
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Sok kikötőben a rakománykezelési és 
a személyszállítási szolgáltatások piacára 
való bejutás nyilvános koncessziós 
szerződések révén biztosított. Az ilyen 
típusú szerződések a(z) .../... irányelv 
[koncessziók] hatályába tartoznak. E 
rendelet II. fejezete tehát nem vonatkozik a 
rakománykezelési és a személyszállítási 
szolgáltatások nyújtására, de a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy mégis alkalmazzák 
az említett fejezetet a szolgáltatások ezen 
két típusára is. A többi szerződéstípus 
esetében, amelyek révén az állami 
hatóságok a rakománykezelési és a 
személyszállítási szolgáltatások piacára 
való bejutást biztosítják, az Európai Unió 
Bírósága megerősítette, hogy az illetékes 
hatóságoknak e szerződések odaítélésekor 
az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elvei szerint 
kell eljárniuk. Ezek az elvek teljes 
mértékben alkalmazandók bármely kikötői 
szolgáltatás nyújtására.

(20) Sok kikötőben a rakománykezelési és 
a személyszállítási szolgáltatások piacára 
való bejutás nyilvános koncessziós 
szerződések révén biztosított. Az ilyen 
típusú szerződések a(z) .../... irányelv 
[koncessziók] hatályába tartoznak. E 
rendelet II. fejezete tehát nem vonatkozik a 
rakománykezelési és a személyszállítási 
szolgáltatások nyújtására. A többi 
szerződéstípus esetében, amelyek révén az 
állami hatóságok a rakománykezelési és a 
személyszállítási szolgáltatások piacára 
való bejutást biztosítják, az Európai Unió 
Bírósága megerősítette, hogy az illetékes 
hatóságoknak e szerződések odaítélésekor 
az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elvei szerint 
kell eljárniuk. Ezek az elvek teljes 
mértékben alkalmazandók bármely kikötői 
szolgáltatás nyújtására.

Or. en

Módosítás 21
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) A.960. sz. állásfoglalása 
szerint minden révkalauz-szolgáltatás 
rendkívül magas szakértelmet és 
helyismeretet igényel a révkalauz részéről.
Tekintettel arra, hogy az IMO elismeri a 
révkalauz-szolgáltatások regionális vagy 
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helyi szintű igazgatásának 
helyénvalóságát, a révkalauz-
szolgáltatásokat mentesíteni kell e 
rendelet II. fejezetében foglalt, piaci 
hozzáférésre vonatkozó rendelkezések 
hatálya alól.

Or. en

Módosítás 22
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A Bizottságnak tisztáznia kell az 
állami támogatás fogalmát a kikötői 
infrastruktúra finanszírozásának 
összefüggésében, figyelembe véve a 
nyilvános hozzáférést és védelmet biztosító 
infrastruktúra nem kereskedelmi jellegét. 
Ez magában foglalja a nemzeti 
közlekedési hálózathoz vezető vasúti és 
közúti elérési kapcsolatokhoz szükséges 
infrastruktúrát, a kikötő területén 
biztosított közüzemi szolgáltatásokhoz 
szükséges infrastruktúrát, valamint 
minden olyan infrastruktúrát, amely 
hozzáférést biztosít egy kikötői területhez, 
a tengeri megközelítési infrastruktúrát, a 
hajózható csatornákat és a védműveket is 
ideértve. Az ilyen típusú infrastruktúrákat 
valamennyi lehetséges felhasználó 
számára egyenlő és megkülönböztetéstől 
mentes feltételek mellett hozzáférhetővé
kell tenni, és azok a lakosság általános 
szükségleteinek kielégítésére irányuló 
állami hatáskörbe tartoznak.

Or. en
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Módosítás 23
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy e rendelet egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek a kiegészítése vagy 
módosítása céljából, valamint a
környezetvédelmi díjak egységes 
alkalmazásának előmozdítása és Unió-
szerte történő megerősítése, továbbá a 
rövid távú tengeri fuvarozás 
előmozdításával kapcsolatos közös 
díjszabási elvek biztosítása érdekében a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el egyrészt a vízi járművek, az
üzemanyagok és a tevékenységtípusok
közös osztályozására vonatkozóan, amely 
az infrastruktúra-használati díjak 
differenciálásának alapjául fog szolgálni, 
másrészt a kikötőhasználati díjak
megállapításának közös elveire 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a
Bizottság ennek előkészítéseként 
megfelelő – többek között szakértői szintű 
– konzultációkat folytasson. A
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és
megszövegezése során biztosítania kell, 
hogy az Európai Parlament és a Tanács a
vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelő módon
megkapja.

(29) A környezetvédelmi díjak
egységességének Unió-szerte történő 
megerősítése érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a hajók és
üzemanyagok közös osztályozására 
vonatkozóan. Ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásakor a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
hajók számára kidolgozott 
környezetvédelmi indexet (ESI), valamint
a nemzetközi kikötők éghajlatvédelmi 
kezdeményezése (WPCI) által tett 
előrelépéseket. Ezen osztályozás 
mindössze arra szolgálhat, hogy alapot 
nyújt a kikötőhasználati díjak
differenciálásához, és nem 
befolyásolhatja a kikötőt üzemeltető szerv 
arra vonatkozó hatáskörét, hogy autonóm 
módon, az alkalmazandó szabályoknak 
megfelelően megállapítsa a
kikötőhasználati díjak mértékét. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumok egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelő módon történő 
eljuttatásáról az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 24
Georges Bach
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Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A kikötői munkakapcsolatok 
nagyban befolyásolják a kikötők 
működését. Ezért a szociális partnerek 
számára a kikötők ágazati szociális 
párbeszéddel foglalkozó bizottsága 
létrehozza az egészség, a biztonság, a 
képzés és a képesítések, az alacsony 
kéntartalmú tüzelő- és üzemanyagokkal 
kapcsolatos uniós politika, az ágazatnak a 
fiatal és a női munkavállalók 
szempontjából való vonzereje terén azt a 
keretet, amely a munkakörülmények 
eredményeinek megállapításához 
szükséges. A Bizottságnak elő kell 
mozdítania és szorosan nyomon kell 
követnie a tárgyalásokat.

Or. en

Módosítás 25
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A kikötői munkakapcsolatok 
nagyban befolyásolják a kikötők 
működését. Ezért a szociális partnerek 
számára a kikötők ágazati szociális 
párbeszéddel foglalkozó bizottsága 
létrehozza az egészség, a biztonság, a 
képzés és a képesítések, az alacsony 
kéntartalmú tüzelő- és üzemanyagokkal 
kapcsolatos uniós politika, az ágazatnak 
az alulreprezentált csoportok, például a 
fiatal és a női munkavállalók 
szempontjából való vonzerejének növelése 
révén a sokszínűség javítása terén azt a 
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keretet, amely a munkaszervezés és a 
munkakörülmények eredményeinek 
megállapításához szükséges. A 
Bizottságnak elő kell mozdítania, 
támogatnia és szorosan nyomon kell 
követnie a tárgyalásokat. Ha 2016-ig nem 
születik egyértelmű megállapodás, úgy a 
Bizottságnak fontolóra kell vennie egy 
jogalkotási javaslat előterjesztését.

Or. en

Módosítás 26
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Számos nemzeti parlament által, az 
Európai Unióról szóló szerződéshez és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének alkalmazásáról 
szóló 2. jegyzőkönyv alapján kifejezett 
álláspontban az a vélekedés fogalmazódik 
meg, hogy a Bizottság által javasolt szöveg 
ellentétes a szubszidiaritás elvével, mivel 
az nem támasztja alá, hogy az európai 
kikötőkre vonatkozó közös jogállás 
meghatározása hatékonyabban segítené 
elő a belső piacot érintő fejlesztési 
célkitűzések megvalósulását, mivel nem 
bizonyítja, hogy nagyobb léptéket 
alkalmazva jobb eredmény érhetõ el, és a 
várható hatásokat sem határozza meg 
egyértelműen és pontosan.

Or. fr

Módosítás 27
Richard Howitt
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kotrás; törölve

Or. en

Módosítás 28
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kikötés; törölve

Or. en

Módosítás 29
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) révkalauz-szolgáltatások, valamint törölve

Or. en

Módosítás 30
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) révkalauz-szolgáltatások, valamint törölve
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Or. de

Módosítás 31
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) vontatás. törölve

Or. en

Módosítás 32
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „üzemanyag-vételezés”: a vízi jármű 
meghajtására, illetve a kikötőben rögzített 
vízi jármű fedélzeti – általános vagy 
különleges – energiaellátására használt 
szilárd, folyékony vagy gáznemű 
üzemanyag vagy bármely más 
energiaforrás rendelkezésre bocsátása;

1. „üzemanyag-vételezés”: a vízi jármű 
meghajtására, illetve fedélzeti – általános 
vagy különleges – energiaellátására 
használt szilárd, folyékony vagy gáznemű 
üzemanyag vagy bármely más 
energiaforrás rendelkezésre bocsátása;

Or. fr

Indokolás

Az üzemanyag-vételezést nyílt tengeren is el lehet végezni, nem csak a vízi jármű kikötőben 
való rögzítésekor.

Módosítás 33
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „rakománykezelési szolgáltatások”: a 
rakomány kezelése a rakománnyal 
megrakott vízi jármű és a part között, 
beleértve e tevékenység megszervezését is, 
legyen szó a rakomány behozataláról, 
kiviteléről vagy tranzitjáról, ideértve az 
olyan tevékenységeket is, mint a 
rakománynak a megfelelő rakománykezelő 
terminálon történő feldolgozása, szállítása 
és ideiglenes tárolása a rakomány 
szállításával közvetlen összefüggésben; 
nem tartozik ide viszont a raktározás, a 
kirakodás, az újracsomagolás, sem a kezelt 
rakományon végzett, bármilyen hozzáadott 
értéket jelentő szolgáltatás;

2. „rakománykezelési szolgáltatások”: a 
rakomány kezelése a rakománnyal 
megrakott vízi jármű és a part között, 
beleértve e tevékenység megszervezését is, 
legyen szó a rakomány behozataláról, 
kiviteléről vagy tranzitjáról, ideértve az 
olyan tevékenységeket is, mint a 
rakománynak a megfelelő rakománykezelő 
terminálon történő feldolgozása, rögzítése,
rögzítésének kioldása, szállítása és 
ideiglenes tárolása a rakomány 
szállításával közvetlen összefüggésben; 
nem tartozik ide viszont a raktározás, a 
kirakodás, az újracsomagolás, sem a kezelt 
rakományon végzett, bármilyen hozzáadott 
értéket jelentő szolgáltatás;

Or. en

Módosítás 34
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „közszolgáltatási kötelezettség”: azon 
közérdekű kikötői szolgáltatások
biztosítása érdekében meghatározott vagy 
megállapított kötelezettség, amelyeket egy 
szolgáltató – amennyiben saját gazdasági 
érdekeit venné figyelembe – nem, vagy 
nem olyan mértékben vagy nem 
ugyanolyan feltételekkel végezne el;

14. „közszolgáltatási kötelezettség”: azon 
közérdekű kikötői szolgáltatások
biztosítására irányuló kötelezettség, 
amelyeket egy szolgáltató nem vállalna, 
vagy nem ugyanilyen mértékben, illetve 
nem azonos feltételekkel vállalna, ha saját 
üzleti érdekeit tartaná szem előtt;

Or. fr

Indokolás

A módosítás átveszi a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne 
rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK 
rendeletben rögzített meghatározást.
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Módosítás 35
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. „alvállalkozó”: olyan természetes 
személy vagy jogalany, amelyre egészben 
vagy részben átruházták a valamely előző 
szerződésből eredő kötelezettségek 
teljesítését;

Or. en

Módosítás 36
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kikötőt üzemeltető szerv előírhatja, 
hogy a kikötői szolgáltatók megfeleljenek 
bizonyos minimumkövetelményeknek a 
megfelelő kikötői szolgáltatás 
elvégzéséhez:

(1) A kikötőt üzemeltető szerv előírja, 
hogy a kikötői szolgáltatók megfeleljenek 
bizonyos minimumkövetelményeknek a 
megfelelő kikötői szolgáltatás 
elvégzéséhez:

Or. de

Módosítás 37
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt (2) Az (1) bekezdésben előírt 
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minimumkövetelmények – értelemszerűen 
– csak a következőkre vonatkozhatnak:

minimumkövetelmények – értelemszerűen 
– a következőkre vonatkozhatnak:

Or. en

Módosítás 38
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kikötői szolgáltató, az általa 
alkalmazott személyzet, illetve a kikötői 
szolgáltató tevékenységeit ténylegesen és 
állandó jelleggel irányító természetes 
személyek szakmai képesítése;

a) a kikötői szolgáltató, az általa 
alkalmazott személyzet, illetve a kikötői 
szolgáltató tevékenységeit ténylegesen 
irányító természetes személyek szakmai 
képesítése;

Or. en

Indokolás

Kockázatos lenne azt megkövetelni, hogy csak a tevékenységeket „állandó jelleggel” irányító 
személyek legyenek képesítettek. Biztonsági okokból bárkinek, aki a tevékenységeket irányítja, 
szakmai képesítéssel kell rendelkeznie.

Módosítás 39
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tengerbiztonsági követelmények, 
valamint a kikötő, a kikötőhöz vezető utak, 
a kikötőben található létesítmények, 
berendezések és személyek biztonságára és 
védelmére vonatkozó követelmények 
betartása;

c) a tengerbiztonsági követelmények, 
valamint a kikötő, a kikötőhöz vezető utak, 
a kikötőben található létesítmények, 
berendezések és személyek biztonságára és 
védelmére vonatkozó követelmények 
betartása, ideértve az ezekben a 
kikötőkben alkalmazandó munkahelyi 
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munka- és egészségvédelmi előírásokat is;

Or. de

Módosítás 40
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tengerbiztonsági követelmények, 
valamint a kikötő, a kikötőhöz vezető utak, 
a kikötőben található létesítmények, 
berendezések és személyek biztonságára és 
védelmére vonatkozó követelmények 
betartása;

c) a tengerbiztonsági követelmények, 
valamint a kikötő, a kikötőhöz vezető utak, 
a kikötőben található létesítmények, 
berendezések, munkavállalók és
személyek biztonságára és védelmére 
vonatkozó követelmények betartása;

Or. en

Módosítás 41
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nemzeti munkavállalói jogok és a 
minimális szociális előírások betartása, az 
alkalmazandó kollektív szerződéseket is 
ideértve.

Or. de

Módosítás 42
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a jelentkező jó híre a tekintetben, hogy 
tiszteletben tartja-e a szociális és 
munkajogokat, ideértve azt is, hogy 
alkalmazza-e az egészség és biztonság 
védelmére irányuló jogszabályokat és 
megállapodást.

Or. en

Módosítás 43
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szociális és munkajogi jogszabályok 
betartása.

Or. en

Módosítás 44
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A minimumkövetelmények átláthatók, 
megkülönböztetéstől mentesek, 
tárgyilagosak, valamint relevánsak az adott 
kikötői szolgáltatás kategóriája és jellege 
szempontjából.

(3) A minimumkövetelmények átláthatók, 
megkülönböztetéstől mentesek, 
tárgyilagosak, valamint relevánsak az adott 
kikötői szolgáltatás kategóriája és jellege 
szempontjából, és nem használhatók piaci 
korlátozások hallgatólagos bevezetésére.

Or. it
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Módosítás 45
Elisabeth Schroedter
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem bizonyítható, hogy a 4. 
cikk (2) bekezdésének c) pontját betartják, 
ez elegendő ok az elutasításra.

Or. de

Módosítás 46
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a biztonságos vagy környezeti és 
társadalmi szempontból fenntartható 
kikötői műveletek garantálásának 
szükségessége.

Or. en

Módosítás 47
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a kikötői szolgáltatás becsült értéke 
meghaladja a (3) bekezdésben 
megállapított küszöbértéket, akkor a(z) 
…/… irányelvben [koncessziók] 
meghatározott, a koncesszió odaítélési 
szabályaira, az eljárási garanciákra, 

törölve
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valamint a koncessziók maximális 
időtartamára vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 48
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A küszöbértéket és a kikötői 
szolgáltatás értékét a(z) …/… irányelv 
[koncessziók] idevágó és alkalmazandó 
rendelkezéseinek megfelelően kell 
megállapítani.

törölve

Or. en

Módosítás 49
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet alkalmazásában a kikötői 
szolgáltatási szerződés rendelkezéseinek a 
szerződés időtartama alatt történő, a(z) 
…/… irányelv [koncessziók] értelmében 
vett lényeges módosítása új kikötői 
szolgáltatási szerződésnek minősül, és új, 
a (2) bekezdés szerinti eljárást von maga 
után.

törölve

Or. en
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Módosítás 50
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk (1)–(5) bekezdése a 9. cikkben
említett esetekre nem alkalmazandó.

(6) E cikk (1)–(4a) bekezdése a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett esetekre nem 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 51
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a rendelet a(z) …/… irányelvet
[koncessziók]15, a(z) …/… irányelvet
[közüzemek] 16és a(z) …/… irányelvet
[közbeszerzés]17 nem érinti.

(7) Amennyiben a kikötői szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó szerződések a(z) 
…/… irányelv [koncessziók]15 értelmében 
vett szolgáltatási koncessziók formáját 
öltik, akkor annak az irányelvnek a 
rendelkezései alkalmazandók. Ez a 
rendelet a(z) …/… irányelvet
[közüzemek]16 és a(z) …/… irányelvet 
[közbeszerzés]17 nem érinti.

__________________ __________________
15 Javaslat a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló irányelvre
(COM(2011) 897 végleges).

15 Javaslat a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló irányelvre
(COM(2011)0897).

16Javaslat a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai szolgáltatási 
ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzéseiről szóló irányelvre 
(COM(2011) 895 végleges).

16 Javaslat a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai szolgáltatási 
ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzéseiről szóló irányelvre
(COM(2011)0895).

17 Javaslat a közbeszerzésről szóló 
irányelvre (COM(2011) 896 végleges).

17 Javaslat a közbeszerzésről szóló 
irányelvre (COM(2011)0896).

Or. en
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Módosítás 52
Elisabeth Schroedter
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltatás megszakítás nélküli 
rendelkezésre állása – nappal, éjszaka, 
egész héten és egész évben;

a) a szolgáltatás megszakítás nélküli 
rendelkezésre állása – nappal, éjszaka, a 
hét minden napján és egész évben – és 
minősége;

Or. en

Módosítás 53
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kikötői műveletek biztonsága, 
védelme vagy környezeti 
fenntarthatósága.

Or. en

Módosítás 54
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) rendezési tervek készítése.

Or. fr
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Módosítás 55
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Abban az esetben, ha egy 
közszolgáltatási kötelezettségnek minősülő 
szolgáltatásnyújtás zavart szenved, illetve 
ennek közvetlen veszélye fennáll, az 
illetékes hatóság rendkívüli intézkedést 
hozhat. A rendkívüli intézkedés állhat 
abban, hogy a szolgáltatási szerződést –
legfeljebb 1 évre – közvetlen odaítéléssel 
másik szolgáltatónak adják át. Ez alatt az 
idő alatt az illetékes hatóság vagy új 
eljárást indít a 7. cikknek megfelelően új 
kikötői szolgáltató kiválasztására, vagy a 
9. cikket alkalmazza.

törölve

Or. en

Módosítás 56
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Abban az esetben, ha egy 
közszolgáltatási kötelezettségnek minősülő 
szolgáltatásnyújtás zavart szenved, illetve 
ennek közvetlen veszélye fennáll, az 
illetékes hatóság rendkívüli intézkedést 
hozhat. A rendkívüli intézkedés állhat 
abban, hogy a szolgáltatási szerződést –
legfeljebb 1 évre – közvetlen odaítéléssel 
másik szolgáltatónak adják át. Ez alatt az 
idő alatt az illetékes hatóság vagy új 
eljárást indít a 7. cikknek megfelelően új 
kikötői szolgáltató kiválasztására, vagy a 

(6) Abban az esetben, ha egy 
közszolgáltatási kötelezettségnek minősülő 
szolgáltatásnyújtás zavart szenved, illetve 
ennek közvetlen veszélye fennáll, az 
illetékes hatóság rendkívüli intézkedést 
hozhat, az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 28. cikkének teljes mértékben 
való tiszteletben tartása mellett. A 
rendkívüli intézkedés állhat abban, hogy a 
szolgáltatási szerződést – legfeljebb 1 évre 
– közvetlen odaítéléssel másik 
szolgáltatónak adják át. Ez alatt az idő alatt 
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9. cikket alkalmazza. az illetékes hatóság vagy új eljárást indít a 
7. cikknek megfelelően új kikötői 
szolgáltató kiválasztására, vagy a 9. cikket 
alkalmazza.

Or. en

Módosítás 57
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a tagállamok szociális és 
munkajogi szabályainak alkalmazását nem 
érinti.

(1) E rendelet a tagállamokban 
alkalmazandó szociális és munkajogi
szabályokat nem érinti.

Or. en

Módosítás 58
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a tagállamok szociális és 
munkajogi szabályainak alkalmazását nem 
érinti.

(1) E rendelet a tagállamok jelenlegi vagy 
jövőbeli szociális és munkajogi 
szabályainak alkalmazását nem érinti.

Or. en

Módosítás 59
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a
kikötőt üzemeltető szervek kérhetik a 
7. cikkben megállapított eljárással kijelölt 
kikötői szolgáltatótól – abban az esetben, 
ha a szolgáltató nem azonos a meglévő 
kikötői szolgáltatóval –, hogy a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a
tagállamok előírják a 7. cikkben 
megállapított eljárással kijelölt kikötői
szolgáltató számára, hogy – abban az 
esetben, ha a szolgáltató nem azonos a 
meglévő kikötői szolgáltatóval – a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

Or. en

Módosítás 60
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a 
kikötőt üzemeltető szervek kérhetik a 
7. cikkben megállapított eljárással kijelölt 
kikötői szolgáltatótól – abban az esetben, 
ha a szolgáltató nem azonos a meglévő 
kikötői szolgáltatóval –, hogy a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a 
kikötőt üzemeltető szervek előírják a 
7. cikkben megállapított eljárással kijelölt 
kikötői szolgáltató számára – abban az 
esetben, ha a szolgáltató nem azonos a 
meglévő kikötői szolgáltatóval –, hogy a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

Or. en
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Módosítás 61
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a 
kikötőt üzemeltető szervek kérhetik a 
7. cikkben megállapított eljárással kijelölt 
kikötői szolgáltatótól – abban az esetben, 
ha a szolgáltató nem azonos a meglévő 
kikötői szolgáltatóval –, hogy a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

2. A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a 
kikötőt üzemeltető szervek előírják a 
7. cikkben megállapított eljárással kijelölt 
kikötői szolgáltató számára – abban az 
esetben, ha a szolgáltató nem azonos a 
meglévő kikötői szolgáltatóval –, hogy a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

Or. en

Módosítás 62
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a 
kikötőt üzemeltető szervek kérhetik a 
7. cikkben megállapított eljárással kijelölt 
kikötői szolgáltatótól – abban az esetben, 
ha a szolgáltató nem azonos a meglévő 
kikötői szolgáltatóval –, hogy a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a
kikötőt üzemeltető szerveknek elő kell 
írniuk a 7. cikkben megállapított eljárással 
kijelölt kikötői szolgáltató számára –
abban az esetben, ha a szolgáltató nem 
azonos a meglévő kikötői szolgáltatóval –, 
hogy a szolgáltatások nyújtásához 
előzetesen felvett személyzetnek adja meg 
azokat a jogokat, amelyekben az akkor 
részesülne, ha a 2001/23/EK irányelv 
szerinti átruházás történt volna.
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Or. de

Módosítás 63
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a 
kikötőt üzemeltető szervek kérhetik a 
7. cikkben megállapított eljárással kijelölt 
kikötői szolgáltatótól – abban az esetben, 
ha a szolgáltató nem azonos a meglévő 
kikötői szolgáltatóval –, hogy a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

(2) A nemzeti és közösségi jogszabályok, 
köztük a szociális partnerek közötti 
kollektív szerződések sérelme nélkül a 
kikötőt üzemeltető szervek kérhetik a 7. és 
9. cikkben megállapított eljárással kijelölt 
kikötői szolgáltatótól – abban az esetben, 
ha a szolgáltató nem azonos a meglévő 
kikötői szolgáltatóval –, hogy a 
szolgáltatások nyújtásához előzetesen 
felvett személyzetnek adja meg azokat a 
jogokat, amelyekben az akkor részesülne, 
ha a 2001/23/EK irányelv szerinti 
átruházás történt volna.

Or. it

Indokolás

A javasolt módosítás kiterjeszti e cikk alkalmazási körét arra az esetre, amikor egy tagállam, 
amelyik belső szolgáltató révén nyújt kikötői szolgáltatásokat, úgy dönt, hogy ugyanazokat a 
szolgáltatásokat egy más módon nyújtja.

Módosítás 64
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a kikötőt üzemeltető 
szervek a kikötői szolgáltatókat bizonyos
szociális előírások teljesítésére kötelezik
bizonyos kikötői szolgáltatások nyújtása 
tekintetében, a versenyeljárással 

(3) Amennyiben a kikötőt üzemeltető 
szervek a kikötői szolgáltatásnyújtásban 
érintett valamennyi szolgáltatót az összes 
meglévő szociális előírás teljesítésére 
kötelezik, a versenyeljárással kapcsolatos 
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kapcsolatos dokumentumokban és a 
kikötői szolgáltatási szerződésekben fel 
kell sorolni az érintett személyzetet, és 
átlátható adatokat kell adni szerződéses 
jogaikról és azon feltételekről, amelyek 
alapján e munkavállalók a kikötői 
szolgáltatásokhoz kapcsolódónak 
tekintendők.

dokumentumokban és a kikötői 
szolgáltatási szerződésekben fel kell 
sorolni az érintett személyzetet, és átlátható 
adatokat kell adni szerződéses jogaikról és 
azon feltételekről, amelyek alapján e 
munkavállalók a kikötői szolgáltatásokhoz 
kapcsolódónak tekintendők.

Or. de

Módosítás 65
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a kikötőt üzemeltető 
szervek a kikötői szolgáltatókat bizonyos 
szociális előírások teljesítésére kötelezik 
bizonyos kikötői szolgáltatások nyújtása 
tekintetében, a versenyeljárással 
kapcsolatos dokumentumokban és a 
kikötői szolgáltatási szerződésekben fel 
kell sorolni az érintett személyzetet, és 
átlátható adatokat kell adni szerződéses 
jogaikról és azon feltételekről, amelyek 
alapján e munkavállalók a kikötői 
szolgáltatásokhoz kapcsolódónak 
tekintendők.

(3) Amennyiben a kikötőt üzemeltető 
szervek a kikötői szolgáltatókat bizonyos 
szociális előírások teljesítésére kötelezik 
bizonyos kikötői szolgáltatások nyújtása 
tekintetében, a versenyeljárással 
kapcsolatos dokumentumokban és a 
kikötői szolgáltatási szerződésekben fel 
kell sorolni az érintett személyzetet, és
tájékoztatást kell adni szerződéses jogaik 
státuszáról és azon feltételekről, amelyek 
alapján e munkavállalók a kikötői 
szolgáltatásokhoz kapcsolódónak 
tekintendők.

Or. en

Módosítás 66
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
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A tagállamok biztosítják a meglévő 
szociális normák betartásának a nemzeti 
munkaügyi ellenőrző hatóságok által 
végzett rendszeres ellenőrzését.

Or. de

Módosítás 67
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fejezet, valamint a 24. cikkben foglalt 
átmeneti rendelkezések a 
rakománykezelési és személyszállítási
szolgáltatásokra nem vonatkoznak.

E fejezet, valamint a 24. cikkben foglalt 
átmeneti rendelkezések a 
rakománykezelési, személyszállítási és
révkalauz-szolgáltatásokra nem 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 68
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. fejezet
Alvállalkozás

(1) A 2. cikk (13) bekezdésében említett 
kikötői szolgáltató nem adhat 
alvállalkozásba szolgáltatásokat, kivéve, 
ha előre nem látott elháríthatatlan 
akadály (vis maior) miatt átmenetileg nem 
képes e szolgáltatások nyújtására. A 
kollektív kereset nem tekintendő vis 
maiornak.
(2) Alvállalkozók nem köthetnek 
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szerződést kikötői szolgáltatásnyújtásra.
(3) Bármely kikötői szolgáltató, amely egy 
vagy több alvállalkozót alkalmaz, 
tájékoztatja a kikötőt üzemeltető szervet az 
érintett alvállalkozók nevéről és az általuk 
végzett tevékenységekről.
(4) Amennyiben a munkáltató 
alvállalkozó – a nemzeti jog megtérítési 
igényre, vagy az igény peresíthetőségére 
vonatkozó, illetve a szociális biztonságra 
vonatkozó rendelkezéseinek sérelme 
nélkül –, a tagállamok biztosítják, hogy az 
a vállalkozó, amelynek a munkáltató 
közvetlen alvállalkozója, a munkáltatóval 
együtt vagy helyette feleljen a következők 
megfizetéséért:
a) bármely kiszabott pénzügyi szankció; 
valamint
b) valamennyi visszamenőleges kifizetés.
(5) Amennyiben a szolgáltató alvállalkozó, 
a tagállamok biztosítják, hogy a 
fővállalkozó és valamennyi közbenső 
alvállalkozó – amennyiben tudomásuk 
volt arról, hogy a munkáltató alvállalkozó 
illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárokat foglalkoztatott 
– a munkáltatóval együtt vagy helyette 
felel a (4) bekezdésben megállapítottak 
megfizetéséért, a munkáltató alvállalkozó 
vagy azon fővállalkozó helyett, amelynek 
a munkáltató közvetlen alvállalkozója.
(6) A tagállamok a nemzeti jog alapján 
szigorúbb felelősségi szabályokat is 
előírhatnak.

Or. en

Módosítás 69
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett állami 
finanszírozás a következőket foglalja 
magában: részvénytőke vagy kvázi-
sajáttőke jellegű támogatás, vissza nem 
térítendő támogatás, csak bizonyos 
körülmények között visszatérítendő 
támogatás, kölcsönök nyújtása, ideértve a 
folyószámlahiteleket és a tőkeinjekció-
előlegeket, az állami hatóságok 
kezességvállalása a kikötőt üzemeltető 
szerv viszonylatában, osztalékok kifizetése, 
nyereségek visszatartása, illetve az állami 
pénzügyi támogatás bármely más formája.

(3) Az (1) bekezdésben említett állami 
finanszírozás a következőket foglalja 
magában: részvénytőke vagy kvázi-
sajáttőke jellegű támogatás, vissza nem 
térítendő támogatás, csak bizonyos 
körülmények között visszatérítendő 
támogatás, nem megújítható támogatás, 
kölcsönök nyújtása, ideértve a 
folyószámlahiteleket és a tőkeinjekció-
előlegeket, az állami hatóságok 
kezességvállalása a kikötőt üzemeltető 
szerv viszonylatában, osztalékok kifizetése, 
nyereségek visszatartása, illetve az állami 
pénzügyi támogatás bármely más formája.

Or. fr

Indokolás

A beruházási támogatások nem lehetnek megújíthatók, így azokat a versenytorzítás elkerülése 
végett nem lehet figyelembe venni a költségcsökkentésben. 

Módosítás 70
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az ebben a fejezetben megállapított 
és az államháztartáshoz kapcsolódó 
eljárások és információk vonatkozásában 
egy független könyvvizsgálónak – aki az 
állami finanszírozásban részesülő kikötő 
üzemeltetője is lehet – igazolást kell 
kiállítania.

Or. fr

Indokolás

A módosítás javasolja, hogy egy független könyvvizsgáló – aki az üzemeltető független 
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könyvvizsgálója is lehet – állítson ki ellenőrzési igazolást az üzemeltetőnek az ebben a 
fejezetben meghatározott könyvvizsgálói kötelezettségét és a pénzügyi információkra 
vonatkozó nyilatkozatait illetően, amelyek amiatt keletkeztek, hogy az üzemeltető állami 
támogatásban részesült. Általában ezek az igazolások nem költségesek és a harmadik felek 
számára nagy biztonságot nyújtanak.

Módosítás 71
Elisabeth Schroedter
az Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kikötőt üzemeltető szerv bizottságot 
hoz létre, amelyben a vízi járművek 
üzemeltetői, a rakománytulajdonosok, 
illetve azon egyéb kikötőhasználók 
képviseltetik magukat, akik 
kikötőhasználati díjat, kikötői szolgáltatási 
díjat vagy mindkettőt fizetnek. E bizottság 
„a kikötőhasználók tanácsadó bizottsága” 
nevet viseli.

(1) A kikötőt üzemeltető szerv bizottságot 
hoz létre, amelyben a vízi járművek 
üzemeltetői, a rakománytulajdonosok, 
illetve azon egyéb kikötőhasználók 
képviseltetik magukat, akik 
kikötőhasználati díjat, kikötői szolgáltatási 
díjat vagy mindkettőt fizetnek, valamint 
létrehozza az úgynevezett 
„kikötőhasználók tanácsadó bizottságát”, 
amelyben a szociális partnereknek kell 
képviseltetniük magukat.

Or. de

Módosítás 72
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kikötőt üzemeltető szerv rendszeres 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
például a kikötőben letelepedett 
vállalkozásokkal, a kikötői szolgáltatókkal, 
a vízi járművek üzemeltetőivel, a 
rakománytulajdonosokkal, szárazföldi 
közlekedési vállalkozókkal, valamint a 

(1) A kikötőt üzemeltető szerv rendszeres 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
például a kikötőben letelepedett 
vállalkozásokkal, a kikötői szolgáltatókkal, 
a vízi járművek üzemeltetőivel, a 
rakománytulajdonosokkal, szárazföldi 
közlekedési vállalkozókkal, valamint a



PE524.539v01-00 38/44 AM\1010725HU.doc

HU

következő tevékenységeket ellátó 
hatóságokkal:

kikötői területen a következő 
tevékenységeket ellátó hatóságokkal és a 
munkavállalók képviselőivel:

Or. en

Módosítás 73
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kikötőt üzemeltető szerv rendszeres 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel,
például a kikötőben letelepedett
vállalkozásokkal, a kikötői
szolgáltatókkal, a vízi járművek
üzemeltetőivel, a
rakománytulajdonosokkal, szárazföldi 
közlekedési vállalkozókkal, valamint a 
következő tevékenységeket ellátó
hatóságokkal:

(1) A kikötőt üzemeltető szerv rendszeres 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel,
ideértve a kikötőben letelepedett
vállalkozások munkáltatóit és 
munkavállalói képviselőit, a kikötői
szolgáltatókat, a vízi járművek
üzemeltetőit, a rakománytulajdonosokat, a
szárazföldi közlekedési vállalkozókat, 
valamint a következő tevékenységeket 
ellátó hatóságokat is:

Or. de

Módosítás 74
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kikötőt üzemeltető szerv rendszeres 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
például a kikötőben letelepedett 
vállalkozásokkal, a kikötői szolgáltatókkal, 
a vízi járművek üzemeltetőivel, a 
rakománytulajdonosokkal, szárazföldi 
közlekedési vállalkozókkal, valamint a 
következő tevékenységeket ellátó 
hatóságokkal:

(1) A kikötőt üzemeltető szerv rendszeres 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
például a kikötőben letelepedett 
vállalkozásokkal, a kikötői szolgáltatókkal, 
a vízi járművek üzemeltetőivel, a 
rakománytulajdonosokkal, a 
munkavállalók képviselőivel, a szárazföldi 
közlekedési vállalkozókkal, valamint a 
következő tevékenységeket ellátó 



AM\1010725HU.doc 39/44 PE524.539v01-00

HU

hatóságokkal:

Or. en

Módosítás 75
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a meglévő szociális előírások 
betartása.

Or. de

Módosítás 76
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az egészségre és biztonságra 
vonatkozó előírások megfelelő 
alkalmazása, és adott esetben az ezzel 
kapcsolatos színvonal javítására irányuló 
esetleg intézkedések.

Or. en

Módosítás 77
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
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Független felügyelő szerv
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy független felügyelő szerv kövesse 
nyomon és felügyelje e rendelet 
alkalmazását minden egyes tagállam 
területén az e rendelet hatályába tartozó 
valamennyi tengeri kikötőben.
(2) A független felügyelő szerv a kikötőt 
üzemeltető szervtől és a kikötői 
szolgáltatóktól elkülönült jogi egység és 
azoktól függetlenül végzi tevékenységét. 
Azok a tagállamok, amelyek megtartják a 
kikötők tulajdonjogát, illetve a kikötőt 
üzemeltető szervek feletti ellenőrzési jogot, 
gondoskodnak arról, hogy a rendelet 
alkalmazásának felügyeletével és nyomon 
követésével kapcsolatos tevékenységeik és 
az említett tulajdonjoggal vagy ellenőrzési 
joggal kapcsolatos tevékenységeik 
szervezetileg is ténylegesen 
elkülönüljenek. A független felügyelő 
szerv pártatlan és átlátható módon, 
valamint a szabad vállalkozás jogát 
kellőképpen tiszteletben tartva gyakorolja 
hatásköreit.
(3) A független felügyelő szerv minden 
olyan panaszt és jogvitát kezel, amelyet e 
rendelet alkalmazásával összefüggésben 
jogos érdekkel rendelkező felek nyújtottak 
be, illetve terjesztettek elé.
(4) Amennyiben különböző 
tagállamokban letelepedett felek között 
alakul ki jogvita, annak rendezésében 
azon tagállam független felügyelő szerve 
illetékes, amely területén az a kikötő 
található, ahonnan a jogvita 
feltételezhetően ered.
(5) A független felügyelő szervnek 
jogában áll, hogy a kikötőt üzemeltető 
szervektől, a kikötői szolgáltatóktól és a 
kikötőhasználóktól bekérje azokat az 
információkat, amelyeket e rendelet 
alkalmazásának nyomon követéséhez és 
felügyeletéhez szükségesnek ítél.
(6) A független felügyelő szerv a tagállami 
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illetékes hatóságok kérésére e rendelet 
alkalmazásával kapcsolatos bármely 
kérdésben állást foglal.
(7) A független felügyelő szerv a panaszok 
kezeléséhez, illetve a jogviták 
rendezéséhez kikérheti az érintett kikötő 
kikötőhasználói tanácsadó bizottságának 
véleményét.
(8) A független felügyelő szerv határozatai 
jogilag kötelező erejűek, a bírósági 
felülvizsgálat lehetőségének sérelme 
nélkül.
(9) A tagállamok legkésőbb 2015. július 1-
jéig megadják a Bizottságnak a független 
felügyelő szervek adatait, és a 
későbbiekben értesítik minden idevágó 
változásról. A Bizottság a független 
felügyelő szervek jegyzékét honlapján 
közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Or. en

Módosítás 78
Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
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18. cikk törölve
A független felügyelő szervek 

együttműködése
(1) A független felügyelő szervek a 
rendelet egységes alkalmazásának 
elősegítése érdekében tájékoztatják 
egymást az általuk végzett munkáról, 
valamint a határozathozatal során 
alkalmazott elveikről és módszereikről. Az 
együttműködés céljára hálózatot alkotnak, 
melynek tagjai rendszeres időközönként, 
de évente legalább egyszer találkoznak. A 
Bizottság koordinálja és támogatja a 
hálózat munkáját, és maga is részt vesz 
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benne.
(2) A független felügyelő szervek szoros 
együttműködést folytatnak annak 
érdekében, hogy segítsék egymást 
feladataik ellátásában, többek között a
különböző tagállamok kikötőit érintő 
ügyekkel kapcsolatos panaszok és jogviták 
kezelésében. Ezért a független felügyelő 
szervek – megfelelően indokolt kérelem 
alapján – egymás rendelkezésére 
bocsátják azokat az információkat, 
amelyekre az e rendelet szerinti feladataik 
ellátásához szükségük van.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a független felügyelő szervek –
indoklással ellátott kérelem alapján – a 
Bizottság rendelkezésére bocsássák azokat 
az információkat, amelyekre a 
Bizottságnak feladatai ellátásához 
szüksége van. A Bizottság által kért 
adatszolgáltatásnak az ilyen feladatok 
elvégzésével arányosnak kell lennie.
(4) Ha valamely független felügyelő szerv 
az üzleti titokra vonatkozó közösségi és 
nemzeti szabályok értelmében 
bizalmasnak minősíti az információkat, az 
érintett független felügyelő szervek és a 
Bizottság biztosítják az információk 
bizalmas kezelését. Ezeket az 
információkat csak arra a célra lehet 
felhasználni, amely tekintetében kérték 
őket.
(5) A Bizottság a független felügyelő 
szervek tapasztalatai és az (1) bekezdésben 
említett hálózat tevékenysége alapján a 
hatékony együttműködés érdekében közös 
elveket fogadhat el a független felügyelő 
szervek közötti információcserére 
vonatkozó megfelelő intézkedéseket 
illetően. Az erre szolgáló végrehajtási 
aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en
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Richard Howitt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
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(2) A Bizottság határozatlan időre szóló
felhatalmazást kap a 14. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 14. 
cikkben említett felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a ...*-t követő 
ötéves időszakra. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal az ötéves időszak vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
_________________
* HL: Kérjük, illessze be a rendelet 
hatálybalépésének dátumát.

Or. en
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22. cikk törölve
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy, a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottság segíti.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
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alkalmazni.
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