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Módosítás 1
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (EU) 2017/2397 irányelv 10. 
cikkének (3), (4) és (5) bekezdése 
meghatározza a harmadik országok 
hatóságai által kiállított bizonyítványok, 
szolgálati könyvek vagy hajónaplók 
elismerésének eljárását és feltételeit.

(2) Az (EU) 2017/2397 irányelv 10. 
cikkének (3), (4) és (5) bekezdése 
meghatározza a harmadik országok 
hatóságai által kiállított bizonyítványok, 
szolgálati könyvek vagy hajónaplók 
elismerésének eljárását és feltételeit; ezért 
a tagállamokban hatályban lévő szociális 
és bérszabályoknak való megfeleléshez 
szükséges ellenőrzési intézkedéseket kell 
bevezetni a társadalombiztosítási 
visszaélés, a kiküldött munkavállalókkal 
kapcsolatos csalás, a bizonyítványok 
érvényességével kapcsolatos csalás és 
minden egyéb olyan jogsértés 
kockázatának elkerülése érdekében, 
amely a tagállamokban működő 
vállalkozások és munkavállalók számára 
hátrányos tisztességtelen szociális verseny 
kockázatát hordozhatja magában;

Or. fr

Módosítás 2
Andris Ameriks

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 

(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 
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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.

cseréjére vonatkozó követelményeket is 
magukban foglalják.

Or. en

Módosítás 3
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért az (EU) 2017/2397 irányelvet 
ennek megfelelően módosítani kell a 
belvízi hajózási társaságok és 
munkavállalók számára a jogi 
egyértelműség és a jogbiztonság 
garantálása végett.

(7) Ezért az (EU) 2017/2397 irányelvet 
ennek megfelelően módosítani kell a 
belvízi hajózási társaságok és 
munkavállalók számára a jogi 
egyértelműség és a jogbiztonság 
garantálása végett; ennek célja egy olyan 
szabályozási keret meghatározása, 
amelynek célja, hogy megvédje a 
tagállamok vállalatait és alkalmazottait az 
európai belső hajózási piachoz 
kereskedelmi hozzáférést szerezni kívánó 
harmadik országbeli vállalatokkal való 
tisztességtelen verseny minden 
kockázatától.

Or. fr

Módosítás 4
Andris Ameriks

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 
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eltérést kell alkalmazni erre az irányelvre 
is.

Or. en

Módosítás 5
Andris Ameriks

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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:

Or. en

Módosítás 6
Andris Ameriks

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.

Or. en
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Módosítás 7
Andris Ameriks

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 
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.

„(7) 2032. január 17-ig a tagállamok a 
2018. január 16. előtt megállapított nemzeti 
követelményeik vagy ezen időpont előtt 
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.”

Or. en

Módosítás 8
Andris Ameriks

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

Or. en
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Módosítás 9
Andris Ameriks

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.

Or. en


