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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a bal oldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi, vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával, és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.



RR\1234733HU.docx 3/10 PE691.074v02-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE ............5

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN .......................................................................9

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA ................................10



PE691.074v02-00 4/10 RR\1234733HU.docx

HU



RR\1234733HU.docx 5/10 PE691.074v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országbeli bizonyítványok elismerésére 
vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0071),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0026/2021),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. március 24-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0210/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, javaslatát lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C 220., 2021.6.9., 87. o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által kiadott képesítő 
bizonyítványokra alkalmazandó átmeneti 
intézkedésekkel való összhang biztosítása 
érdekében helyénvaló egyértelművé tenni, 
hogy a valamely harmadik ország által az 
átmeneti intézkedések hatálya alá tartozó 
bizonyítványok lecserélésekor kiállított új 
képesítő bizonyítványoknak az Unió 
valamennyi belvízi útjára érvényesnek kell 
lenniük azzal a feltétellel, hogy az érintett 
harmadik országot az (EU) 2017/2397 
irányelv 10. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban elismerték, és az adott 
harmadik ország által az okmánycserére 
alkalmazott követelmények az említett 
irányelv 38. cikkének (1) és (3) 
bekezdésében megállapítottakkal 
azonosnak minősülnek.

(6) A tagállamok által kiadott képesítő 
bizonyítványokra alkalmazandó átmeneti 
intézkedésekkel való összhang biztosítása 
érdekében helyénvaló egyértelművé tenni, 
hogy a harmadik országbeli 
bizonyítványok tekintetében az (EU) 
2017/2397 irányelv 10. cikkének (3) 
bekezdésében említett azonos 
követelmények az említett irányelv 38. 
cikkének (1) és (3) bekezdésében 
meghatározott, a meglévő bizonyítványok 
cseréjére vonatkozó követelményeket is 
magukban foglalják.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az (EU) 2017/2397 irányelv 39. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
nem kötelesek átültetni az irányelvet azok 
a tagállamok, ahol a belvízi hajózás 
technikailag nem lehetséges. Ugyanezt az 
eltérést kell alkalmazni erre az irányelvre 
is.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2017/2397 irányelv 38. cikke a 
következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

Az (EU) 2017/2397 irányelv a 
következőképpen módosul:

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)
(EU) 2017/2397 irányelv
10 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. A 10. cikk (3) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép: 

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül, 
bármilyen képesítő bizonyítványt, 
szolgálati könyvet vagy hajónaplót, 
amelyet valamely harmadik ország az 
ebben az irányelvben meghatározott 
szabályokkal azonos követelményeket 
előíró nemzeti szabályai szerint, a (4) és 
(5) bekezdésben meghatározott eljárás és 
feltételek szerint állítottak ki, az Unió 
valamennyi belvízi útján érvényesnek kell 
tekinteni.

„(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül, 
bármilyen képesítő bizonyítványt, 
szolgálati könyvet vagy hajónaplót, 
amelyet valamely harmadik ország az 
ebben az irányelvben meghatározott 
szabályokkal azonos követelményeket – 
köztük a 38. cikk (1) és (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeket – előíró 
nemzeti szabályai szerint, a (4) és (5) 
bekezdésben meghatározott eljárás és 
feltételek szerint állítottak ki, az Unió 
valamennyi belvízi útján érvényesnek kell 
tekinteni.”

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)
(EU) 2017/2397 irányelv
38 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 38. cikk a következő (7) 
bekezdéssel egészül ki:

(7) 2032. január 17-ig a tagállamok a 
2018. január 16. előtt megállapított nemzeti 
követelményeik alapján továbbra is 

„(7) 2032. január 17-ig a tagállamok a 
2018. január 16. előtt megállapított nemzeti 
követelményeik vagy az ezen időpont előtt 
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elismerhetik a harmadik országok által 
2023. január 18. előtt kiállított képesítő 
bizonyítványokat, szolgálati könyveket és 
hajónaplókat. Az elismerés az érintett 
tagállam területén lévő belvízi utakra 
korlátozódik.

alkalmazandó nemzetközi 
megállapodások alapján továbbra is 
elismerhetik a harmadik országok által 
2024. január 18. előtt kiállított képesítő 
bizonyítványokat, szolgálati könyveket és 
hajónaplókat. Az elismerés az érintett 
tagállam területén lévő belvízi utakra 
korlátozódik.”

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(EU) 2017/2397 irányelv
38 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A valamely harmadik ország által 
a (7) bekezdésben említett képesítő 
bizonyítványok lecserélésekor kiállított új 
képesítő bizonyítványok a 10. cikk (3) 
bekezdése szerint valamennyi uniós belvízi 
útra érvényesek azzal a feltétellel, hogy a 
harmadik ország által az okmánycserére 
alkalmazott feltételek az e cikk (1) és (3) 
bekezdésében megállapítottakkal 
azonosnak minősülnek.

törölve

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2017/2397 irányelv 39. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott eltérés ennek 
megfelelően alkalmazandó.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím Az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országbeli bizonyítványok 
elismerésére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő 
módosításáról szóló irányelv
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