
 

AM\1088495HU.doc  PE576.667v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.3.2016 A8-0023/149 

Módosítás  149 

Jacqueline Foster 

az ECR 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 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14 a) Bár a közszolgálati 

kötelezettségeket a nemzeti hatóságok 

határozhatják meg és írhatják elő, e 

rendelet alkalmazásában nem tekintendő 

közszolgáltatási kötelezettségnek a 

nemzeti vagy uniós jogszabályok által 

előírt azon általános kötelezettség, 

melynek értelmében a kikötőknek 

megkülönböztetéstől mentesen és 

akadályoztatás nélkül be kell fogadniuk 

minden olyan hajót, amely fizikailag 

képes a kikötőbe behajózni és ott kikötni. 

Or. en 

Indokolás 

A nyitott kikötő elvet, amelynek értelmében a kikötőknek fogadniuk kell azon hajókat, amelyek 

fizikailag be tudnak hajózni a kikötőbe és megfizetik a kikötői díjat, nem lehet a szokásos 

értelmezés szerinti – vagyis amikor a nemzeti vagy regionális kormány egy egyébként nem 

kereskedelmi szolgáltatásért fizet egy üzemeltetőnek – közszolgáltatási kötelezettségnek 

tekinteni. 

 



 

AM\1088495HU.doc  PE576.667v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/150 

Módosítás  150 

Jacqueline Foster 

az ECR 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 

transzeurópai közlekedési hálózat tengeri 

kikötőire vonatkozik, ahol a kikötőt 

üzemeltető szerv egy állam, regionális 

vagy helyi hatóság, közjogi intézmény, 

illetve egy vagy több ilyen hatóság vagy 

egy vagy több ilyen közjogi intézmény 

szövetsége. 

Or. en 

Indokolás 

A közrend és a jogbiztonság következetességének biztosítása érdekében e rendelet ugyanolyan 

körülmények között alkalmazandó az árukat, szolgáltatásokat vagy munkálatokat beszerezni 

kívánó közbeszerzési hatóságokra, mint a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv.  Ez a 

megközelítés megfelelne a kikötői műveletek több különböző modelljének, többek között az 

Európai Unión belüli magánkikötőknek is. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/151 

Módosítás  151 

Jacqueline Foster 

az ECR 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 

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) amennyiben a 2014/25/EU irányelv 

35. cikke értelmében megállapítást nyert, 

hogy valamely tagállamban egy kikötői 

ágazatban vagy alágazatban olyan 

tevékenység folyik, amely az említett 

irányelv 34. cikkének megfelelően 

közvetlenül ki van téve a versenynek. 

Ilyen esetben e cikk (2) és (3) bekezdése 

nem alkalmazandó. 

Or. en 

Indokolás 

A közüzemekről, illetve a koncessziókról szóló irányelvben előírt, a versenypiaccal 

kapcsolatos mentességet egyaránt alkalmazni kell más hasonló, beszerzésre vonatkozó 

rendelkezésekre.  E mögött az a megfontolás áll, hogy egy teljes mértékben versenyképes 

iparnak szabadon kell tudnia kereskedelmi úton árukat és szolgáltatásokat beszerezni, 

miközben az irányelvek olyan közjavak biztosítását szolgáló közbeszerzésre irányulnak, 

amelyek esetében a versenypiaci szabályok nem alkalmazandók. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/152 

Módosítás  152 

Jacqueline Foster 

az ECR 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 

6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 

az átfogó hálózatba tartozó azon kikötőik, 

amelyek nem felelnek meg az 

1315/2013/EU rendelet 20. cikke (2) 

bekezdésének b) pontjában rögzített 

kritériumoknak, egy adott kikötői 

szolgáltatás vonatkozásában 

korlátozhatják a kikötői szolgáltatók 

számát. 

Or. en 

Indokolás 

A szabályozás arányosságának elvével összhangban: a kisebb kikötők kevesebb lehetőséget 

kínálnak a több szolgáltató számára. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0023/153 

Módosítás  153 

Jacqueline Foster 

az ECR 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 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A belső szolgáltató a rábízott kikötői 

szolgáltatásokat csak abban a kikötőben, 

illetve azokban a kikötőkben végezheti el, 

amely(ek) tekintetében a kikötői 

szolgáltatás nyújtásával megbízták. 

(3) A 6. cikk (1) bekezdése szerinti 

esetekben, a ba) pont kivételével a belső 

szolgáltató a rábízott kikötői 

szolgáltatásokat csak abban a kikötőben, 

illetve azokban a kikötőkben végezheti el, 

amely vagy amelyek tekintetében a kikötői 

szolgáltatás nyújtásával megbízták. 

Or. en 

Indokolás 

A közüzemekre és a koncessziókra vonatkozó irányelvek szerinti, versenypiaccal kapcsolatos 

mentességet egyformán kellene alkalmazni más hasonló, közbeszerzéssel kapcsolatos 

rendeletekre is.  E mögött az a megfontolás áll, hogy egy teljes mértékben versenyképes 

iparnak szabadon kell tudnia kereskedelmi úton árukat és szolgáltatásokat beszerezni, 

miközben az irányelvek olyan közjavak biztosítását szolgáló közbeszerzésre irányulnak, 

amelyek esetében a versenypiaci szabályok nem alkalmazandók. 

 

 

 


