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A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra 

vonatkozó jelentések alaki követelményei ***I 

Az Európai Parlament 2010. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a Közösség tagállamainak 

kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről 

és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD)) 

 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2009)0011), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) 

bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 

(C6-0030/2009), 

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „a Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali 

eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. november 4-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2009. június 17-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0064/2010), 

1. elfogadja az alábbiakban ismertetett, első olvasatbeli álláspontját; 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös 

nyilatkozatát; 

3. tudomásul veszi az ezen állásfoglaláshoz mellékelt bizottsági nyilatkozatot; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 

javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 

léptetni; 

                                                 
1  HL C 128., 2010.5.18., 131. o. 
2  HL C 211., 2009.9.4., 65. o. 



 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak 

és a nemzeti parlamenteknek. 



P7_TC1-COD(2009)0005 

 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. július 6-án került 

elfogadásra az Unió tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra 

vonatkozó jelentések alaki követelményeiről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2010/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására 

tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 2010/65/EU irányelv.) 



 

 

MELLÉKLET 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata a révkalauzi 

tevékenység igénybevétele alóli mentességről szóló igazolások kiadásáról 

A rövid távú tengeri szállítás megkönnyítése érdekében, és szem előtt tartva a számos 

tagállamban már létrehozott révkalauzi szolgáltatási standardokat, valamint a tengeri 

révkalauzok által betöltött szerepet a tengeri közlekedés biztonságában és a tengeri környezet 

megóvásában, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság szerint meg kell vizsgálni azt a 

lehetőséget, hogy egyértelmű keret szabályozza a révkalauzi tevékenység igénybevétele alóli 

mentességről szóló igazolások európai kikötőkben történő megadását, összhangban a korlátok 

nélküli európai tengeri szállítási térség létrehozásáról szóló bizottsági közleménnyel, valamint 

az európai kikötőkre vonatkozó politikáról szóló bizottsági közleménnyel (COM(2007)0616), 

és figyelemmel arra, hogy minden révkalauzi szolgáltatás rendkívül magas szakértelmet és 

helyismeretet igényel. A Bizottság rövidesen megvizsgálja ezt a kérdést, tekintetbe véve a 

tengeri közlekedés biztonságának és a tengeri környezet megóvásának jelentőségét, 

együttműködve az érdekelt felekkel, és különös figyelmet fordítva a megfelelő, átlátható és 

arányos feltételek alkalmazására. A Bizottság az értékelésének eredményéről tájékoztatja a 

többi intézményt, és amennyiben szükséges, javaslatot tesz további fellépésekre. 

 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata az EUMSz 290. cikkéről 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelentik, hogy ennek az irányelvnek a 

rendelkezései nem befolyásolják az intézményeknek az EUMSz. 290. cikkének alkalmazásával 

kapcsolatos jövőbeli álláspontjait, sem pedig az ilyen rendelkezéseket tartalmazó egyedi 

jogalkotási aktusokat. 

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos 

értesítésekről 

Az Európai Bizottság tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács véleménye 

szerint – azokat az eseteket kivéve, amikor a jogalkotási aktus sürgősségi eljárást követel – a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos értesítések kiküldésekor figyelembe kell 

venni az intézmények működési szüneteit (téli és nyári szünet, európai választások) annak 

érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács a vonatkozó jogalkotási aktusokban rögzített 

határidőn belül gyakorolhassa előjogait, továbbá készen áll arra, hogy ennek megfelelően járjon 

el. 

 


