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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.3.2016 A8-0023/138 

Módosítás  138 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

A kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a kikötők pénzügyi átláthatósága 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottságnak legkésőbb 2019-ig 

olyan transzeurópai kezdeményezést kell 

javasolnia a tengeri gyorsforgalmi utak 

projekt (Az Európai Parlament és a 

Tanács 2013. december 11-i 

1315/2013/EU rendelete
1
, valamint z 

Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete
2
) 

keretében, amely fejleszti a határrégiók 

például a Földközi-tenger, a Fekete-

tenger térsége, az Atlanti-óceán 

partvidéke és a Balti-tenger vidéke 

kikötőit annak érdekében, hogy a kikötői 

szolgáltatásokat a forgalomáramlás 

kiindulási vagy érkezési pontjaihoz 

közelebb biztosítsák, és amely így 

hozzájárul a kevésbé fenntartható 

szárazföldi közlekedés csökkenéséhez és 

elkerüléséhez. 

 ________________ 

 1
 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1315/2013/EU rendelete 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.). 

 2
 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
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létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, EGT-vonatkozású szöveg 

(HL L 348, 2013.12.20., 129. o.). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/139 

Módosítás  139 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

A kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a kikötők pénzügyi átláthatósága 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egyértelmű keretet szab a kikötői 

szolgáltatások piacához való 

hozzáférésnek; 

a) egyértelmű keretet szab a kikötői 

szolgáltatások megszervezésére, többek 

között a magas biztonsági, 

környezetvédelmi és munkaügyi normák, 

valamint a társadalmi párbeszéd 

elismerésére a kikötői szolgáltatási 

ágazatban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/140 

Módosítás  140 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

A kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a kikötők pénzügyi átláthatósága 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) üzemanyag-vételezés; törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/141 

Módosítás  141 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

A kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a kikötők pénzügyi átláthatósága 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) kikötés; törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/142 

Módosítás  142 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

A kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a kikötők pénzügyi átláthatósága 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ez a rendelet a(z) XXX rendelet [TEN-

T iránymutatásokra vonatkozó rendelet] 

I. mellékletében meghatározott 

transzeurópai közlekedési hálózat 

valamennyi tengeri kikötőjére vonatkozik. 

(3) Ez a rendelet az 1315/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 
II. mellékletében meghatározott, a 

transzeurópai közlekedési hálózat 

törzshálózatának részét képező 

valamennyi tengeri kikötőre vonatkozik.  

 ____________________ 

 1
 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1315/2013/EU rendelete 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.). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/143 

Módosítás  143 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

A kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a kikötők pénzügyi átláthatósága 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

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. 

(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 új kikötői szolgáltató 

kiválasztására, vagy a 9. cikket alkalmazza. 

A jogszerű kollektív vagy szervezett 

fellépés – ideértve egyebek mellett a 

sztrájk – nem tekintendő a kikötői 

szolgáltatásnyújtás olyan jellegű 

zavarának, amelynek esetében rendkívüli 

intézkedések hozhatók. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/144 

Módosítás  144 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

A kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a kikötők pénzügyi átláthatósága 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

 

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 

vontatási szolgáltatásokra nem 

vonatkoznak. 

Or. en 



 

AM\1088491HU.doc  PE576.667v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/145 

Módosítás  145 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

A kikötői szolgáltatások piacára való bejutás és a kikötők pénzügyi átláthatósága 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül a 

kikötőhasználati díjakat differenciálni lehet 

a gyakori használókkal kapcsolatos üzleti 

gyakorlatnak megfelelően, továbbá a 

kikötői infrastruktúra hatékonyabb 

használata, a rövid távú tengeri fuvarozás, 

valamint a kimagasló környezeti 

teljesítményű, illetve rendkívül energia- 

vagy szén-dioxid-hatékony szállítási 

műveletek előmozdítása érdekében. A 

különböző díjak megállapításakor releváns, 

tárgyilagos, átlátható és 

megkülönböztetéstől mentes kritériumokat 

kell használni, és a versenyszabályokat 

kellőképpen be kell tartani. A díjszabásban 

jelentkező különbségek egyenlő feltételek 

mellett vonatkoznak az adott kikötői 

szolgáltatás valamennyi használójára. 

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül a 

kikötőhasználati díjakat differenciálni lehet 

a kikötő gazdasági stratégiájának, üzleti 

gyakorlatának és területfejlesztési 

politikájának megfelelően. A díjak ezért 

különbözőek lehetnek a gyakori használók 

vonatkozásában, továbbá a kikötői 

infrastruktúra hatékonyabb használata, a 

rövid távú tengeri fuvarozás, valamint a 

kimagasló környezeti teljesítményű, illetve 

rendkívül energia- vagy szén-dioxid-

hatékony szállítási műveletek előmozdítása 

érdekében. A különböző díjak 

megállapításakor a külső költségeket 

figyelembe vevő, releváns, tárgyilagos, 

átlátható és megkülönböztetéstől mentes 

kritériumokat kell használni, és a 

versenyszabályokat kellőképpen be kell 

tartani. A díjszabásban jelentkező 

különbségek egyenlő feltételek mellett, 

megkülönböztetésmentesen vonatkoznak 

az adott kikötői szolgáltatás valamennyi 

használójára. 

Or. en 

 

 


