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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata
A Bizottság célja, hogy a rendeletre irányuló javaslat révén egy olyan egyértelmű jogi keret 
jöjjön létre, amely biztosítja a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást; illetve közös 
szabályokat állapít meg az üzemeltető szervek és a kikötői szolgáltatók számára a pénzügyi 
átláthatóságra és a díjszabásra vonatkozóan.

A javaslat főbb pontjai:
 A szolgáltatásnyújtás szabadsága a kikötői szolgáltatásokra is érvényes lesz. 
 Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a rakománykezelési szolgáltatások és az 

utasterminálok.
 A cégek üzemeltető szerve kikötői helyhiányra vagy közszolgáltatási kötelezettségre 

hivatkozva korlátozhatja a szolgáltatók számát.
 Továbbra is lehetséges a közszolgáltatási kötelezettségek bevezetése a kikötői 

szolgáltatások egyes típusaira.
 A munkavállalók jogait védeni kell, ezért lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy 

e jogokat megerősítsék.
 A közpénzekkel való visszaélések, illetve az illegális állami támogatások feltárásának 

elősegítésére fokozottabb átláthatóság bevezetése.
 Minden kikötőben létre kell hozni egy kikötőhasználókból álló tanácsadó bizottságot. 
 A kikötőt üzemeltető szerv esetében az érdekelt felekkel történő rendszeres konzultációra 

vonatkozó kötelezettség bevezetése.
 A tagállamok gondoskodnak egy független felügyeleti szerv kijelöléséről.

Az EMPL bizottság szövegrésze
Az EU kikötői több mint 3 millió főnek biztosítanak (közvetlenül vagy közvetve) 
megélhetést. A kikötők forgalma közvetlenül összefügg a környező régiókban keletkező új 
munkahelyek számával. 

A Bizottság javaslatában igen kevés rész tartozik a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
(EMPL) hatáskörébe: van néhány preambulumbekezdés a szociális jogokról, és az egyes 
cikkekben – az EMPL bizottság szempontjából a legfontosabb, 10. cikkben – szerepel néhány 
utalás is.

Az előadó álláspontja
Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát. A kikötői csomag hosszú története immár 25 éve 
tart, ami elsősorban annak tulajdonítható, hogy az Európai Parlament két ízben – 2001-ben és 
2004-ben – is elutasította azt. Az európai kikötői politikáról szóló, 2007-ben kiadott 
közleményben a Bizottság még horizontális eszközökkel és „puha” (nem kötelező erejű) 
intézkedésekkel próbálta orvosolni a kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a pénzügyi 
átláthatóság problémáját. Szükség van azonban uniós jogszabályokra, mivel a puha 
intézkedéseknek kevés vagy semmilyen hatásuk sem volt és a Bírósággal rendszeresen 
konzultációk is folytak. A kikötőink növekedését gátló jogbizonytalanság feloldása érdekében 
az előadó úgy véli, hogy jogszabályokra van szükség.

Meg kell találnunk a szolgáltatók szociális védelme és gazdasági életképessége, valamint a 
kikötők versenyképessége közötti egyensúlyt. Továbbá szem előtt kell tartanunk a fuvarozás 
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nemzetközi dimenzióját is. Az előadó elismeri a nehézségeket, és úgy véli, hogy a Bizottság 
javaslata az első lépés lehet a helyes irányba történő elmozdulásra. Mivel az előadó támogatja 
a Bizottság megközelítését, véleménye nem terjedelmes. 

A szolgáltatások szabadsága
Az előadó elégedett a Bizottság azon javaslatával, hogy egy jogi szövegben a kikötői 
szolgáltatásokra vonatkozóan bevezessék a szolgáltatás szabadságát. Az uniós gazdaságban a 
kikötői szolgáltatási ágazat azon kevés ágazatok egyike, amelyben a monopólium és a 
kizárólagos jogok továbbra is élnek. A tapasztalat más ágazatokban azt mutatja, hogy 
működőképes a piac megnyitása; hatékonysághoz vezet, mivel a szolgáltatók a piacon 
maradáshoz jobb teljesítményre kényszerülnek. A piacnyitás nem egyenlő a negatív 
versennyel; ellenkezőleg: növeli a hatékonyságot és lehetővé teszi a fogyasztók és 
végfelhasználók jobb kiszolgálását. Az előadó a cikkben semmilyen változtatást nem javasolt, 
mivel támogatja a Bizottság szövegét.

A munkavállalók jogainak védelme
Az előadó elismeri, hogy a munkavállalók a kikötők területén folytatott munkájuk gyakorlása 
során veszélynek vannak kitéve. Úgy véli, hogy rendkívül fontos a kikötői munkavállalók 
biztonságának szavatolása.
A Bizottság javaslata nem érinti a tagállamok szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását. Ezekre továbbra is a nemzeti jogszabályok érvényesek. A személyzet 
átcsoportosításával kapcsolatban az előadó támogatja azt az elképzelést, hogy az továbbra is 
önkéntes legyen és a 2001/23/EK irányelvnek megfelelően történjen.

Kikötői munka
A Bizottság úgy határozott, hogy javaslatában nem terjeszt elő a kikötőkre vonatkozó 
munkajogi előírásokkal kapcsolatos jogszabályokat.  A Bizottság azonban technikai és 
igazgatási támogatás nyújtásával kívánja elősegíteni a kikötők ágazati szociális párbeszéddel 
foglalkozó bizottságát. A bizottságon belül már megkezdődtek a tárgyalások. Az előadó 
tiszteletben tartja a Bizottság határozatát, és úgy véli, hogy a szociális partnereknek esélyt kell 
adni arra, hogy a kikötői munkával kapcsolatos kérdésekre megtalálják a megoldást. A 
tárgyalásokat nyílt és őszinte légkörben kell lefolytatni. A Bizottság 2016-ban felülvizsgálatot 
indít, melynek keretében értékeli a kikötői ágazatban zajló európai szociális párbeszéd 
működését és eredményeit.  Az előadó úgy véli, hogy ha 2016-ig nem születik egyértelmű
megállapodás, úgy a Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy a tárgyban szükség van-e 
jogalkotási javaslat előterjesztésére, és ha igen, úgy tegye azt meg. Fontos hangsúlyozni, hogy 
az uniós szintű szociális párbeszéd kiegészíti, de nem helyettesíti a nemzeti, helyi és vállalati 
szintű szociális párbeszédet.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 56. cikkének az a célja, hogy 
megszüntessen minden, az Unión belüli 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó korlátozást. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 58. cikke 
szerint e cél elérése tekintetében a 
közlekedésre vonatkozó cím, nevezetesen a 
100. cikk (2) bekezdésének rendelkezései 
az irányadók.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 56. cikkének az a célja, hogy 
megszüntessen minden, az Unión belüli 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó korlátozást. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 58. cikke 
szerint e cél elérése tekintetében a 
közlekedésre vonatkozó cím, nevezetesen a 
100. cikk (2) bekezdésének rendelkezései 
az irányadók.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kikötőkben való szolgáltatásnyújtás 
szabadságának megteremtése fokozza a 
jogbiztonságot, ennélfogva javítja a 
kikötők hatékonyságát és működését, 
továbbá előnyökkel jár a kikötők, a 
kikötőhasználók és a tagállamok számára. 
A kikötők jogbiztonsága pozitív kihatással 
lesz a kikötői dolgozók 
munkakörülményeire is.

Or. en

Módosítás 3

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 

(19) A tagállamoknak megmarad azon 
hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást 
végző vállalkozások személyzete számára 
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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 irányelv1

rendelkezéseinek alkalmazására.

megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak. E rendelet a tagállamok 
szociális és munkajogi szabályainak 
alkalmazását nem érinti, mivel ezt uniós 
szinten a kikötői ágazat szociális 
párbeszédért felelős bizottságában fogják 
megtárgyalni. 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 irányelv11

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

Or. en

Módosítás 4

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 hozza 
létre 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 dolgozók szempontjából való 
vonzereje terén azt a keretet, amely a 
munkaszervezés és a munkakörülmények 
eredményeinek megállapításához 
szükséges. A tárgyalásokat a Bizottságnak 
kell előmozdítania, illetve szorosan 
nyomon követnie azokat. Ha 2016-ig nem 
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születik egyértelmű megállapodás, úgy a 
Bizottságnak fontolóra kell vennie egy 
jogalkotási javaslat előterjesztését.

Or. en

Módosítás 5

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 hatályos
szociális és munkajogi szabályok
alkalmazását nem érinti.

Or. en


