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Módosítás 131
Alviina Alametsä

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 2. Közlekedés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

— a 300/2008/EK rendelet56 3. cikkének 4. pontjában említett 
légi fuvarozó 

— A 2009/12/EK irányelv57 2. cikkének 2. pontjában említett 
repülőtér-irányító szervezetek, az említett irányelv 2. cikkének 
1. pontjában említett repülőterek, a törzshálózathoz tartozó, az 
1315/2013/EU rendelet58 II. mellékletének 2. szakaszában 
felsorolt repülőtereket is beleértve, valamint a repülőtereken 
található kapcsolódó létesítményeket üzemeltető szervezetek

2. 
Közlekedés

a) 
Légi

— Az 549/2004/EK rendelet59 2. cikkének 1. pontjában 
említett, légiforgalmi irányító (ATC) szolgálatot ellátó 
forgalomirányítási üzemeltetők

— A 2012/34/EU irányelv60 3. cikkének 2. pontjában említett 
pályahálózat-működtetők

b) 
Vasút
i — A 2012/34/EU irányelv 3. cikkének 1. pontjában említett 

vállalkozó vasúti társaságok, ideértve a 2012/34/EU irányelv 
3. cikkének 12. pontjában említett, kiszolgáló létesítmény 
üzemeltetőjét is.

c) 
Vízi

— A tengeri szállítás vonatkozásában a 2004/725/EK 
rendelet61 I. mellékletében említett belvízi, tengeri és part 
menti személy- és teherszállító vállalkozások, az e társaságok 
által üzemeltetett egyes hajók kivételével

— A 2005/65/EK irányelv62 3. cikkének 1. pontjában említett 
kikötőt üzemeltető szervek, a 725/2004/EK rendelet 2. 
cikkének 11. pontjában említett kikötőlétesítményeket is 
beleértve; valamint a kikötőkben található létesítményeket és 
berendezéseket üzemeltető szervezetek

— A 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv63 
3. cikkének o) pontjában említett hajóforgalmi szolgálatok 
üzemeltetői

d) 
Közút
i

Az (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet64 2. cikkének (12) pontjában meghatározott, a 
forgalomirányításért felelős közúti hatóságok

— A 2010/40/EU irányelv65 4. cikkének 1. pontjában említett 
intelligens közlekedési rendszerek üzemeltetői
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— a 300/2008/EK rendelet56 3. cikkének 4. pontjában 
említett légi fuvarozó 

— A 2009/12/EK irányelv57 2. cikkének 2. pontjában 
említett repülőtér-irányító szervezetek, az említett 
irányelv 2. cikkének 1. pontjában említett repülőterek, a 
törzshálózathoz tartozó, az 1315/2013/EU rendelet58 II. 
mellékletének 2. szakaszában felsorolt repülőtereket is 
beleértve, valamint a repülőtereken található kapcsolódó 
létesítményeket üzemeltető szervezetek

2. 
Közlekedés

a) Légi

— Az 549/2004/EK rendelet59 2. cikkének 1. pontjában 
említett, légiforgalmi irányító (ATC) szolgálatot ellátó 
forgalomirányítási üzemeltetők

— A 2012/34/EU irányelv60 3. cikkének 2. pontjában 
említett pályahálózat-működtetők

b) Vasúti

— A 2012/34/EU irányelv 3. cikkének 1. pontjában 
említett vállalkozó vasúti társaságok, ideértve a 
2012/34/EU irányelv 3. cikkének 12. pontjában említett, 
kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjét is.

— A tengeri szállítás vonatkozásában a 2004/725/EK 
rendelet61 I. mellékletében említett belvízi, tengeri és part 
menti személy- és teherszállító vállalkozások, az e 
társaságok által üzemeltetett egyes hajók kivételével

— A 2005/65/EK irányelv62 3. cikkének 1. pontjában 
említett kikötőt üzemeltető szervek, a 725/2004/EK 
rendelet 2. cikkének 11. pontjában említett 
kikötőlétesítményeket is beleértve; valamint a kikötőkben 
található létesítményeket és berendezéseket üzemeltető 
szervezetek

c) Vízi

— A 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv63 
3. cikkének o) pontjában említett hajóforgalmi 
szolgálatok üzemeltetői

Az (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet64 2. cikkének (12) pontjában meghatározott, a 
forgalomirányításért felelős közúti hatóságok

d) Közúti

— A 2010/40/EU irányelv65 4. cikkének 1. pontjában 
említett intelligens közlekedési rendszerek üzemeltetői

e) 
közösségi 
közlekedé

—Az 1370/2007/EK rendelet 2. cikkének b), c) és d) 
pontjában említett közösségi közlekedési hatóságok és 
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