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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/146

Módosítás 146
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii alpont
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első 
albekezdés e)–j) pontjában említett 
információkat külön tartják nyilván. Ez 
esetben a releváns adatokat az érintett 
tagállam valamennyi illetékes hatósága 
számára megkeresés alapján vagy 
közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni. A kért 
információkat a megkeresés kézhezvételétől 
számított öt munkanapon belül meg kell 
adni. Az első albekezdés a)–d) pontjában 
említett adatokat a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni, a személyes 
adatok védelméről szóló vonatkozó 
előírásokkal összhangban. 

„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első 
albekezdés e)–j) pontjában említett 
információkat külön tartják nyilván. Ez 
esetben a releváns adatokat az érintett 
tagállam valamennyi illetékes hatósága 
számára megkeresés alapján vagy 
közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni. A kért 
információkat a megkeresés kézhezvételétől 
számított öt munkanapon belül meg kell 
adni. Az első albekezdés a)–d) pontjában 
említett adatokat a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni, a személyes 
adatok védelméről szóló vonatkozó 
előírásokkal összhangban. 

Mindenesetre az illetékes hatóságoktól eltérő 
hatóságok csak akkor férhetnek hozzá az első 
albekezdés e)–j) pontjában említett 
információkhoz, ha kellő felhatalmazással 
rendelkeznek felügyelet gyakorlására és 
szankciók kiszabására a közúti fuvarozás 
területén, és tisztviselőik titoktartási esküt 
tettek, vagy egyébként valamely hivatalos 
titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.”; 

Mindenesetre az illetékes hatóságoktól eltérő 
hatóságok csak akkor férhetnek hozzá az első 
albekezdés e)–j) pontjában említett 
információkhoz, ha kellő felhatalmazással 
rendelkeznek felügyelet gyakorlására és 
szankciók kiszabására a közúti fuvarozás 
területén, és tisztviselőik titoktartási esküt 
tettek, vagy egyébként valamely hivatalos 
titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

Az 1072/2009/EK rendelet 14a. cikke 
alkalmazásában a j) pontban említett 
adatok a feladók, szállítmányozók, 
vállalkozók és alvállalkozók kérésére 
rendelkezésre állnak.”;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/147

Módosítás 147
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ba) az (5) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

(5) Az (1) és a (2) bekezdés sérelme nélkül, 
a tagállamok minden szükséges 
intézkedést megtesznek annak biztosítása 
érdekében, hogy a nemzeti elektronikus 
nyilvántartásokhoz a Közösség egész 
területén a 18. cikkben meghatározott 
nemzeti kapcsolattartókon keresztül hozzá 
lehessen férni, és hogy azokat egymással 
összekapcsolják. A nemzeti 
kapcsolattartókon keresztül történő 
hozzáférést és összekapcsolást oly módon 
alakítják ki legkésőbb 2012. december 31-
ig, hogy bármely tagállam illetékes 
hatósága bármely tagállam nemzeti 
elektronikus nyilvántartásához 
hozzáférhessen.

„(5) A határokon átnyúló végrehajtás 
hatékonyságának növelése érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
elektronikus nyilvántartások az Unió 
egész területén az (EU) 2016/480 
bizottsági végrehajtási rendeletben 
említett közúti fuvarozási vállalkozások 
európai nyilvántartása révén egymással 
összekapcsolódjanak és interoperábilisak 
legyenek annak érdekében, hogy a (2) 
bekezdésben említett adatok valós időben, 
közvetlenül hozzáférhetők legyenek 
valamennyi tagállam összes illetékes 
végrehajtó hatósága és ellenőrző szerve 
számára.”;

Or. en

Indokolás

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/148

Módosítás 148
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b b pont (új)
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

bb) a (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(6) A (4) bekezdés végrehajtására – 
mint például a kicserélt adatok 
formátumára, a más tagállamok 
elektronikus nyilvántartásaiba való 
elektronikus betekintéssel kapcsolatos 
műszaki eljárásokra és az e 
nyilvántartások és egyéb releváns 
adatbázisok közötti interoperabilitás 
előmozdítására – vonatkozó közös 
szabályokat a Bizottság fogadja el a 25. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban, és első 
alkalommal 2010. december 31-ig. E 
közös szabályok meghatározzák, hogy 
mely hatóság felelős az adatokhoz való 
hozzáférésért, azok további 
felhasználásáért és a hozzáférést követően 
való frissítésükért, és ennek érdekében 
előírásokat tartalmaznak az adatok 
naplózására és nyomon követésére 
vonatkozóan.

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan közös szabályok 
felállítására és frissítésére, melyek célja 
annak biztosítása, hogy a nemzeti 
elektronikus nyilvántartások teljes 
mértékben interoperábilisak legyenek, 
hogy az (5) bekezdésben rögzítetteknek 
megfelelően bármely tagállam illetékes 
hatósága vagy ellenőrző szerve 
közvetlenül és valós időben 
hozzáférhessen bármely másik tagállam 
nemzeti elektronikus nyilvántartásához. 
Az ilyen közös szabályok közé tartoznak a 
kicserélt adatok formátumára, a más 
tagállamok elektronikus nyilvántartásaiba 
való elektronikus betekintéssel 
kapcsolatos műszaki eljárásokra és az e 
nyilvántartások közötti átjárhatóságra 
vonatkozó szabályok, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
naplózására és nyomon követésére 
vonatkozó külön szabályok.

”

Or. en
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Indokolás

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/149

Módosítás 149
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a többi tagállammal 
folytatott, e rendelet alkalmazását érintő 
információcseréért felelős nemzeti 
kapcsolattartót jelölnek ki. A tagállamok 
2018. december 31-ig tájékoztatják a 
Bizottságot nemzeti kapcsolattartójuk 
nevéről és címéről. A Bizottság összeállítja 
a nemzeti kapcsolattartók jegyzékét, és 
továbbítja a tagállamoknak.A tagállamok 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal a 
nemzeti kapcsolattartó adatainak bármely 
megváltozását.

(1) A jelen rendelet végrehajtásának 
és érvényesítésének megkönnyítése 
érdekében a tagállamok illetékes hatóságai 
szorosan együttműködnek egymással, és 
késedelem nélkül kölcsönös segítséget és 
minden releváns kérdésben tájékoztatást 
nyújtanak egymásnak.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Módosítás 150
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában az e 
cikkben előírt igazgatási együttműködést 
az Európai Parlament és a Tanács 
1024/2012/EU rendeletével1a létrehozott 
belső piaci információs rendszeren (IMI) 
keresztül kell végrehajtani, amely lehetővé 
teszi valamennyi üzemeltető számára, 
hogy saját nyelvén szolgáltasson adatokat.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1024/2012/EU rendelete (2012. október 
25.) a belső piaci információs rendszer 
keretében történő igazgatási 
együttműködésről és a 2008/49/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 
2012.11.14, 1. o.).

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/151

Módosítás 151
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megválaszolják a 
többi tagállam valamennyi illetékes 
hatóságától beérkező tájékoztatás iránti 
megkeresést, és szükség esetén 
ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozást 
folytatnak azzal kapcsolatban, hogy a 
területükön székhellyel rendelkező közúti 
fuvarozó megfelel-e a 3. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában szereplő 
követelménynek. A tagállamok illetékes 
hatóságai általi tájékoztatás iránti 
megkereséseket indokolni kell. Ebből a 
célból a megkeresésben fel kell tüntetni a 
3. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
megsértésére utaló megbízható 
információkat.

(3) A tagállamok megválaszolják a 
többi tagállam valamennyi illetékes 
hatóságától beérkező tájékoztatás iránti 
megkeresést, és ellenőrzéseket, 
vizsgálatokat és nyomozást folytatnak 
azzal kapcsolatban, hogy a területükön 
székhellyel rendelkező közúti fuvarozó 
megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában szereplő követelménynek. A 
tagállamok illetékes hatóságai általi 
tájékoztatás iránti megkereséseket 
kellőképpen indokolni kell. Ebből a célból 
a megkeresésben fel kell tüntetni a 3. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának megsértésére 
utaló megbízható információkat.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Módosítás 152
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a megkeresett 
tagállam úgy véli, hogy a megkeresés nem 
kellően indokolt, erről tíz munkanapon 
belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. 
A megkereső tagállam további indokolást 
fűzhet a megkereséshez. Amennyiben ez 
nem lehetséges, a tagállam a megkeresést 
elutasíthatja.

(4) Amennyiben a megkeresett 
tagállam úgy véli, hogy a megkeresés 
indokolása nem kielégítő, erről öt 
munkanapon belül tájékoztatja a 
megkereső tagállamot. A megkereső 
tagállam további indokolást fűzhet a 
megkereséshez. Amennyiben ez nem 
lehetséges, a tagállam a megkeresést 
elutasíthatja.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/153

Módosítás 153
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a tájékoztatás iránti 
megkeresés teljesítése vagy az 
ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási 
cselekmények lefolytatása nehézségek árán 
vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban 
forgó tagállam erről tíz munkanapon belül 
tájékoztatja a megkereső tagállamot. Az 
érintett tagállamok konzultálnak 
egymással, hogy megoldást találjanak a 
felmerült problémára.

(5) Amennyiben a tájékoztatás iránti 
megkeresés teljesítése vagy az 
ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási 
cselekmények lefolytatása nehézségek árán 
vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban 
forgó tagállam erről öt munkanapon belül 
tájékoztatja a megkereső tagállamot, 
kellően megindokolva, hogy a kérés 
teljesítése miért nehéz vagy lehetetlen. Az 
érintett tagállamok együttműködnek 
egymással, hogy megoldást találjanak a 
felmerült problémára. Az információcsere 
terén tartósan fennálló problémák vagy az 
információk megadásának indokolás 
nélküli állandó elutasítása esetén a 
Bizottság – miután erről tájékoztatást 
kapott és az érintett tagállamokkal 
konzultált – minden szükséges intézkedést 
meghozhat a helyzet orvoslására.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Módosítás 154
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (3) bekezdés szerinti 
megkeresésekre válaszul a tagállamok a 
megkeresés kézhez vételétől számított 
huszonöt munkanapon belül megadják a 
kért információt vagy elvégzik a kért 
ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozási 
cselekményeket, kivéve, ha arról 
tájékoztatták a megkereső tagállamot, hogy 
a megkeresés nem kellően indokolt, illetve 
a (4) és az (5) bekezdésben említett 
lehetetlenség vagy nehézség állt elő.

(6) A (3) bekezdés szerinti 
megkeresésekre válaszul a tagállamok a 
megkeresés kézhezvételétől számított 
tizenöt munkanapon belül megadják a kért 
információt vagy elvégzik a kért 
ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozási 
cselekményeket, kivéve, ha az érintett 
tagállamok között egyéb határidőre 
vonatkozó megállapodás született, illetve 
ha arról tájékoztatták a megkereső 
tagállamot, hogy a megkeresés nem 
kellően indokolt, illetve a (4) és az 
(5) bekezdésben említett lehetetlenség 
vagy nehézség állt elő, és e nehézségekre 
nem találtak megoldást.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Módosítás 155
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0204/2018
Ismail Ertug
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. a rendelet a következő 18a. cikkel 
egészül ki:
„18a. cikk
Kísérő intézkedések
(1) A tagállamok kísérő intézkedéseket 
hoznak a tagállamok közötti igazgatási 
együttműködésért és kölcsönös 
segítségnyújtásért, valamint az e rendelet 
alkalmazandó szabályai betartásának és 
végrehajtásának nyomon követéséért 
felelős tisztviselők közötti csere 
fejlesztésére, megkönnyítésére és 
ösztönzésére.
(2) A Bizottság technikai és egyéb 
támogatást nyújt a tagállamok közötti 
igazgatási együttműködés további 
javításához és a kölcsönös bizalom 
fokozásához, például a tisztviselők 
cseréjének és közös képzési 
programjainak előmozdítása, továbbá a 
bevált gyakorlatokra vonatkozó 
kezdeményezések kidolgozása, 
megkönnyítése és előmozdítása révén. A 
Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács költségvetési eljárásban fennálló 
előjogainak sérelme nélkül igénybe veheti 
a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a 
kapacitásépítésre és a tagállamok közötti 
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igazgatási együttműködés megerősítésére.
(3) A tagállamok létrehoznak egy 
szakmai vizsgálatokra irányuló 
programot, amelyben valamennyi illetékes 
végrehajtó hatóság részt vesz, biztosítva 
mind az értékelő, mind az értékelt illetékes 
végrehajtó hatóságok sorra kerülését. A 
tagállamok ezekről a programokról 
kétévente tájékoztatják a Bizottságot a 26. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
tevékenységeiről szóló jelentés keretében.
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