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Módosítás  25 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Bizottság elnöke, 

Jean-Claude Juncker az Unió helyzetéről 

szóló 2017-es beszédében említést tett az 

Európai Munkaügyi Hatóság közelgő 

létrehozásáról. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a 

közúti árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma 

hivatásszerű gyakorlásának minimális 

törölve 
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szintje, és így közelíteni lehessen a 

versenyfeltételeket valamennyi piaci 

szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell 

hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó 

székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi 

helyzetre vonatkozó követelményeket 

kötelezővé kell tenni. 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma 

hivatásszerű gyakorlásának minimális 

szintje, és így közelíteni lehessen a 

versenyfeltételeket valamennyi piaci 

szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell 

hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó 

székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi 

helyzetre vonatkozó követelményeket 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. 
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kötelezővé kell tenni. 

Or. nl 

 

Módosítás  28 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma 

hivatásszerű gyakorlásának minimális 

szintje, és így közelíteni lehessen a 

versenyfeltételeket valamennyi piaci 

szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell 

hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó 

székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi 

helyzetre vonatkozó követelményeket 

kötelezővé kell tenni. 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen vállalkozások száma egyre 

növekszik, különösen a nemzeti 

fuvarozási piacon, mivel a városok között 

és a rövidebb útvonalakon egyre 

gyakrabban használnak könnyű 

haszongépjárműveket. Ugyanakkor 

helyénvaló, hogy a nemzetközi 

fuvarozással foglalkozó vállalkozások 

esetében a tényleges és állandó székhelyre, 

valamint a megfelelő pénzügyi helyzetre 

vonatkozó követelményeket kötelezővé 

kell tenni. Ez a nemzetközi piacon 

tisztességesebb versenyt tenne lehetővé 

anélkül, hogy felesleges adminisztratív és 

pénzügyi terheket róna a fuvarozással 

foglalkozó vállalkozásokra, különösen a 

kis- és középvállalkozásokra. 

Or. nl 
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Módosítás  29 

Mara Bizzotto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. 1071/2009. Annak 

érdekében, hogy közös szabályokkal 

biztosítható legyen a legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű 

járműveket használó ágazatban a szakma 

hivatásszerű gyakorlásának minimális 

szintje, és így közelíteni lehessen a 

versenyfeltételeket valamennyi piaci 

szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell 

hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó 

székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi 

helyzetre vonatkozó követelményeket 

kötelezővé kell tenni. 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Annak érdekében, 

hogy közös szabályokkal biztosítható 

legyen az ágazatban a szakma 

hivatásszerű gyakorlása, arányos és 

megkülönböztetéstől mentes módon ki kell 

terjeszteni a közúti fuvarozói szakma 

gyakorlására vonatkozó követelményeket 

azokra a vállalkozásokra is, amelyek 

kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. 

Or. it 

 

Módosítás  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma hivatásszerű 

gyakorlásának minimális szintje, és így 

közelíteni lehessen a versenyfeltételeket 

valamennyi piaci szereplő körében, ezt a 

rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a 

tényleges és állandó székhelyre, valamint a 

megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó 

követelményeket kötelezővé kell tenni. 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma hivatásszerű 

gyakorlásának minimális szintje, és így 

tisztességes és egyenlő versenyt lehessen 

biztosítani ezen ágazat valamennyi piaci 

szereplője körében, ezt a rendelkezést el 

kell hagyni, és egyúttal a tényleges és 

állandó székhelyre, valamint a megfelelő 

pénzügyi helyzetre vonatkozó 

követelményeket kötelezővé kell tenni a 

nemzetközi közúti árufuvarozás és a 

kabotázsműveletek során használt minden 

gépjármű esetében, tekintet nélkül ezek 

tömegére. 

Or. fr 

 

Módosítás  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak.Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma hivatásszerű 

gyakorlásának minimális szintje, és így 

közelíteni lehessen a versenyfeltételeket 

valamennyi piaci szereplő körében, ezt a 

rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a 

tényleges és állandó székhelyre, valamint 

a megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó 

követelményeket kötelezővé kell tenni. 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen vállalkozások száma egyre 

növekszik. Ennek eredményeként több 

tagállam úgy döntött, hogy az 

1071/2009/EK rendelet közúti fuvarozói 

szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

nemzetközi fuvarozásra legfeljebb 3,5 

tonna megengedett legnagyobb össztömegű 

járműveket használó ágazatban a szakma 

hivatásszerű gyakorlásának minimális 

szintje, és így közelíteni lehessen a 

versenyfeltételeket valamennyi piaci 

szereplő körében, a közúti fuvarozói 

szakma gyakorlására vonatkozó 

követelményeket egységesen kell 

alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  32 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 
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vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma hivatásszerű 

gyakorlásának minimális szintje, és így 

közelíteni lehessen a versenyfeltételeket 

valamennyi piaci szereplő körében, ezt a 

rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a 

tényleges és állandó székhelyre, valamint 

a megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó 

követelményeket kötelezővé kell tenni. 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma hivatásszerű 

gyakorlásának minimális szintje, és így 

közelíteni lehessen a versenyfeltételeket 

valamennyi piaci szereplő körében, a 

szakma gyakorlására vonatkozó 

követelményeket kötelezővé kell tenni a 

nemzetközi fuvarozásra 2,4 és 3,5 tonna 

közötti megengedett legnagyobb 

össztömegű járműveket használó 

fuvarozók esetében. 

Or. en 

Indokolás 

A hatály kiterjed a nemzetközi szinten működő, 2,4 és 3,5 tonna közötti legnagyobb 

össztömegű könnyű haszongépjárművekre, hogy biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket a 

nehézgépjárművek és a könnyű haszongépjárművek között. Ezért a közúti fuvarozói szakma 

gyakorlására mind a négy követelmény vonatkozik. 

 

Módosítás  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 
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árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma hivatásszerű 

gyakorlásának minimális szintje, és így 

közelíteni lehessen a versenyfeltételeket 

valamennyi piaci szereplő körében, ezt a 

rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a 

tényleges és állandó székhelyre, valamint a 

megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó 

követelményeket kötelezővé kell tenni. 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma hivatásszerű 

gyakorlásának minimális szintje, és így 

közelíteni lehessen a versenyfeltételeket 

valamennyi piaci szereplő körében, ezt a 

rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a 

tényleges és állandó székhelyre, valamint a 

megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó 

követelményeket kötelezővé kell tenni 

azon vállalkozások esetében, amelyek 

nemzetközi viszonylatban végeznek 

fuvarozási tevékenységeket. 

Or. fr 

 

Módosítás  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 

rendelkezésének hiányában a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 
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vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

közös szabályokkal biztosítható legyen a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járműveket 

használó ágazatban a szakma hivatásszerű 

gyakorlásának minimális szintje, és így 

közelíteni lehessen a versenyfeltételeket 

valamennyi piaci szereplő körében, ezt a 

rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a 

tényleges és állandó székhelyre, valamint a 

megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó 

követelményeket kötelezővé kell tenni. 

vagy járműszerelvényeket használnak. Az 

ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 

műveleteket egyaránt végző vállalkozások 

száma egyre növekszik. Ennek 

eredményeként több tagállam úgy döntött, 

hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza e 

vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 

tisztázzák e rendelet hatályát és elkerüljék 

a kiskapukat, valamint közös szabályokkal 

biztosítható legyen a legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű 

járműveket használó ágazatban a szakma 

hivatásszerű gyakorlásának minimális 

szintje, és így közelíteni lehessen a 

versenyfeltételeket valamennyi piaci 

szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell 

hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó 

székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi 

helyzetre vonatkozó követelményeket 

kötelezővé kell tenni. 

Or. en 

 

Módosítás  35 

Mara Bizzotto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A közúti árufuvarozásban részt 

vevő és kizárólag legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű 

gépjárműveket vagy járműszerelvényeket 

használó vállalkozásokra vonatkozó, 

pénzügyi helyzettel kapcsolatos 

követelményt illetően az összegek 

meghatározásánál a vállalkozás méretével 

összefüggésben – a járművek számán 

kívül – figyelembe kell venni az 

arányosság elvét is. 

Or. it 
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Módosítás  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Hatásvizsgálatában a Bizottság 

2,7–5,2 milliárd EUR-ra becsüli a 

vállalkozások megtakarítását a 2020 és 

2035 közötti időszakban. 

Or. en 

 

Módosítás  37 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Jelenleg a tagállamok jogosultak 

arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. Ez a 

lehetőség nem bizonyult szükségesnek a 

követelmények fényében, továbbá 

eltéréseket eredményezett a szakma 

gyakorlásával összefüggésben. 

Következésképpen azt el kell hagyni. 

(3) Jelenleg a tagállamok jogosultak 

arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. 

Or. nl 

 

Módosítás  38 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Jelenleg a tagállamok jogosultak 

arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. Ez a 

lehetőség nem bizonyult szükségesnek a 

követelmények fényében, továbbá 

eltéréseket eredményezett a szakma 

gyakorlásával összefüggésben. 

Következésképpen azt el kell hagyni. 

(3) A tagállamok jogosultak arra, hogy 

az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. 

Or. nl 

 

Módosítás  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Jelenleg a tagállamok jogosultak 

arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. Ez a 

lehetőség nem bizonyult szükségesnek a 

követelmények fényében, továbbá 

eltéréseket eredményezett a szakma 

gyakorlásával összefüggésben. 

Következésképpen azt el kell hagyni. 

(3) A tagállamok jogosultak arra, hogy 

az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. Ez a 

lehetőség ahhoz szükséges, hogy egyenlő 

versenyfeltételeket és közös szabályokat 

biztosítsanak minden tagállamban. 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Mara Bizzotto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Jelenleg a tagállamok jogosultak 

arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. 1071/2009. 

Ez a lehetőség nem bizonyult 

szükségesnek a követelmények fényében, 

továbbá eltéréseket eredményezett a 

szakma gyakorlásával összefüggésben. 

(3) Jelenleg a tagállamok jogosultak 

arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. 1071/2009. 

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy folytathassák további, arányos és 

megkülönböztetéstől mentes 

követelmények bevezetését, amelyek 

figyelembe veszik saját belső piacuk 

sajátosságait. 

Or. it 

 

Módosítás  41 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Annak ellenére, hogy az uniós 

közúti fuvarozás közvetlenül 5 millió 

munkahelyet biztosít, és a közösségi GDP 

mintegy 2%-át adja, az EU a hivatásos 

járművezetők hiányával küzd. Annak 

érdekében, hogy a fiatalok számára 

megkönnyítsék e szakma gyakorlását, 

illetve megtartsák a jelenleg az ágazatban 

(különösen a kis- és 

középvállalkozásoknál) dolgozókat, fontos 

csökkenteni a nemzetközi 

bérköltségverseny által a foglalkoztatásra 

gyakorolt negatív nyomást, valamint 

lehetőség szerint megvalósítani az 

„egyenlő munkáért egyenlő bér” elvét a 

nemzetközi közúti fuvarozásban. 

Or. nl 
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Módosítás  42 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az 1071/2009/EK és 1072/2009/EK 

rendelet értékelése során egyértelművé 

vált, hogy a szükségtelen adminisztratív és 

szabályozási követelmények komoly terhet 

jelentenek az állami szervek és a 

fuvarozási vállalkozások számára 

egyaránt. A REFIT-céloknak megfelelően 

a szabályok pontosítására, valamint a 

további adminisztratív egyszerűsítésre van 

szükség ahhoz, hogy a fuvarozási ágazat 

versenyképes és hatékony maradjon. 

Ehhez az is szükséges, hogy továbbra is 

támogassák és kiaknázzák a technológiai 

fejlesztéseket. 

Or. nl 

 

Módosítás  43 

Mara Bizzotto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 
pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket. 

(4) A közúti fuvarozási ágazatra 

vonatkozó jelenlegi uniós szociális 

jogszabályok előmozdították a szociális 

dömpinget, a féktelen áthelyezéseket és 

általánosságban az ágazaton belüli 

tisztességtelen versenyért felelős 

jogellenes gyakorlatok, például az illegális 

kabotázsműveletek vagy a postafiókcégek 

elterjedését. Ezért fontos, hogy a 

tagállamok intézkedéseket hozhassanak 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

területükön székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek, és üzleti tevékenységüket 
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onnan folytassák. Ezért pontosítani kell a 

tényleges és állandó székhely meglétére 

vonatkozó rendelkezéseket, fokozni kell az 

ellenőrzéseket, és fel kell lépni az olyan 

tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, 

amelyek Olaszországban és Európában 

egyaránt az egész ágazatot fenyegetik. 

Or. it 

 

Módosítás  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket. 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák, 

beleértve az ügyfeleik felé történő 

közvetlen számlázás folyamatát, illetve 

leányvállalati rendszer esetében a 

számlázást az anyavállalatnak kell 

arányosan elvégeznie. Ezért, és a 

tapasztalatok fényében szükséges a 

biztosított rendszer kedvezményezettjével 
pontosítani a tényleges és állandó székhely, 

valamint a közvetlen számlázási rendszer 
meglétére vonatkozó rendelkezéseket 

annak érdekében, hogy biztosítsák az 

arányos nyereségátcsoportosítást, 

megelőzzék az alulszámlázást a 

szolgáltatást nyújtó tagállamban és az 

alkalmazottak alulfizetését az említett 

tagállamban. 

Or. en 

 

Módosítás  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket. 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani és megerősíteni az 

1071/2009/EK rendelet 5. cikkében 

meghatározott, a tényleges és állandó 

székhely meglétére vonatkozó 

rendelkezéseket annak érdekében, hogy 

fel lehessen venni a küzdelmet az 

úgynevezett postafiókcégek letelepedése 

ellen. 

Or. fr 

 

Módosítás  46 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket. 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket, 

mivel a postafiókcégek működtetésének 

jogellenes gyakorlata továbbra is fennáll, 

sőt egyre nagyobb teret nyer. 

Or. nl 
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Módosítás  47 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket. 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket, ily 

módon felszámolva az úgynevezett 

postafiókcégeket. 

Or. nl 

 

Módosítás  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket. 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket, ily 

módon felszámolva az úgynevezett 

postafiókcégeket. 

Or. fr 

 

Módosítás  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket. 

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 

tagállamban székhellyel rendelkező közúti 

fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 

jelen legyenek e tagállamban és üzleti 

tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 

és a tapasztalatok fényében szükséges 

pontosítani a tényleges és állandó székhely 

meglétére vonatkozó rendelkezéseket. E 

célból e rendelet vonatkozó rendelkezéseit 

össze kell hangolni a tényleges és állandó 

székhelyre utaló egyéb jogalkotási aktusok 

rendelkezéseivel, például a 2014/67/EK 

irányelv 4. cikkével. 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A postafiókcégek és a színlelt 

önfoglalkoztatók jelenléte az ágazatban 

akadályozza a belső piac megfelelő 

működését, és egyben rontja a 

munkavállalók munkafeltételeit. 

Határozottan fel kell venni a küzdelmet e 

jogellenes gyakorlatok ellen, amelyeket 

ugyan csak egy kisebbség folytat, mégis 

rontják az ágazatról kialakult képet, 

ugyanis jogellenes módon csökkentik a 

munkaköltségeket és nem biztosítják a 

munkaügyi normák megfelelő betartását. 

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a 

tagállamok közötti gazdasági és 

társadalmi eltérésekből adódó 

bérkülönbségek semmiképpen nem 

tekinthetők jogsértésnek, tisztességtelen 
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versenynek, a piac torzításának vagy 

szociális dömpingnek. 

Or. en 

 

Módosítás  51 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A postafiókcégek és a színlelt 

önfoglalkoztatók jelenléte az ágazatban 

akadályozza a belső piac megfelelő 

működését, és egyben rontja a 

munkavállalók munkafeltételeit. 

Határozott lépéseket kell tenni, és fel kell 

venni a küzdelmet e jogellenes 

gyakorlatok ellen, amelyek ugyan csak az 

ágazat egy kis részét érintik, mégis rontják 

az ágazatról kialakult képet, ugyanis 

jogellenes módon csökkentik a 

munkaköltségeket és nem biztosítják a 

munkajog betartását. 

Or. nl 

 

Módosítás  52 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A letelepedés szabadsága a belső 

piac egyik sarokköve. A postafiókcégek 

használatának jogellenes gyakorlata 

azonban veszélyezteti a belső piac 

működését és hosszú távú fennmaradását. 

Az értékelés rámutatott, hogy átláthatóbb 

letelepedési követelményekre, intenzívebb 

ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a 
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tagállamok között hatékonyabb 

együttműködésre van szükség. Az EU-nak 

az egyenlő versenyfeltételek megteremtése 

érdekében fokoznia kell a csalás és a 

tisztességtelen verseny elleni küzdelmet. 

Or. nl 

 

Módosítás  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az úgynevezett „postafiókcégek” 

és a színlelt önfoglalkoztatók jelenléte a 

fuvarozási ágazatban akadályozza a belső 

piac megfelelő működését és rontja a 

munkafeltételeket. Határozottan fel kell 

venni a küzdelmet e jogellenes 

gyakorlatok ellen, amelyeket ugyan csak 

egy kisebbség folytat, mégis rontják az 

ágazatról kialakult képet, ugyanis 

jogellenesen csökkentik a 

munkaerőköltségeket és nem garantálják 

a munkajog tiszteletben tartását. 

Or. fr 

 

Módosítás  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az európai közúti árufuvarozási 

piac megfelelő működéséhez fel kell venni 

a küzdelmet a postafiókcégek ellen. 

Határozott fellépésre van szükség e 

tekintetben, hogy véget vessenek ennek a 
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gyakorlatnak, beleértve a megerősített 

együttműködést, a közös irányítást, a 

célok kitűzését és a bevált gyakorlatok 

tagállamok közötti megosztását. 

Or. en 

 

Módosítás  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) A közúti fuvarozási ágazatban 

jelenleg hiány van a hivatásos vezetőkből, 

különösen a fiatalok és a nők körében. 

Fontos, hogy további lépéseket tegyenek 

annak érdekében, hogy megkönnyítsék a 

fiatalok és a nők piacra való belépését, és 

vonzóbbá tegyék azt, ugyanakkor 

megtartsák a jelenleg az ágazatban 

dolgozókat. Csökkenteni kell ezért a 

tisztességtelen és bizonytalan 

foglalkoztatást az arra tett erőfeszítések 

révén, hogy felvegyék a küzdelmet a 

határozott idejű szerződésekkel való 

visszaélések, a rendes 

munkaszerződéseket helyettesítő 

gyakornoki munkaviszony és a színlelt 

önfoglalkoztatás ellen. 

Or. en 

 

Módosítás  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a nemzeti 

adójogszabályok súlyos megsértése 

jelentősen befolyásolhatja a tisztességes 

verseny feltételeit a közúti árufuvarozási 

piacon, azt fel kell venni a jó hírnév 

értékelése szempontjából releváns tételek 

közé. 

(6) Tekintettel arra, hogy a nemzeti 

adójogszabályok súlyos megsértése 

jelentősen befolyásolhatja a tisztességes 

verseny feltételeit a közúti árufuvarozási 

piacon, azt fel kell venni a jó hírnév 

értékelése szempontjából releváns tételek 

közé és a megállapított jogsértéssel 

arányos visszatartó erejű szankciókkal is 

sújtani kell. 

Or. fr 

 

Módosítás  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

uniós szabályok és a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos 

megsértése jelentősen befolyásolhatja a 

közúti árufuvarozási piacot és a 

munkavállalók szociális védelmét, azt fel 

kell venni a jó hírnév értékelése 

szempontjából releváns tételek közé. 

törölve 

Or. pl 

 

Módosítás  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tekintettel arra, hogy a (7) Tekintettel arra, hogy a 



 

PE616.759v01-00 24/152 AM\1144073HU.docx 

HU 

munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

uniós szabályok és a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos 

megsértése jelentősen befolyásolhatja a 

közúti árufuvarozási piacot és a 

munkavállalók szociális védelmét, azt fel 

kell venni a jó hírnév értékelése 

szempontjából releváns tételek közé. 

munkavállalók kiküldetésére és a 

kabotázsra vonatkozó uniós szabályok, 

valamint a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jog súlyos megsértése 

jelentősen befolyásolhatja a közúti 

árufuvarozási piacot és a munkavállalók 

szociális védelmét, azt fel kell venni a jó 

hírnév értékelése szempontjából releváns 

tételek közé. 

Or. en 

 

Módosítás  59 

Robert Rochefort 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

uniós szabályok és a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos 

megsértése jelentősen befolyásolhatja a 

közúti árufuvarozási piacot és a 

munkavállalók szociális védelmét, azt fel 

kell venni a jó hírnév értékelése 

szempontjából releváns tételek közé. 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére és a 

kabotázsra vonatkozó uniós szabályok, 

valamint a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jog súlyos megsértése 

jelentősen befolyásolhatja a közúti 

árufuvarozási piacot és a munkavállalók 

szociális védelmét, azt fel kell venni a jó 

hírnév értékelése szempontjából releváns 

tételek közé. 

Or. fr 

 

Módosítás  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

uniós szabályok és a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére és a 

kabotázsra vonatkozó uniós szabályok, 

valamint a szerződéses kötelezettségekre 
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megsértése jelentősen befolyásolhatja a 

közúti árufuvarozási piacot és a 

munkavállalók szociális védelmét, azt fel 

kell venni a jó hírnév értékelése 

szempontjából releváns tételek közé. 

alkalmazandó jog súlyos megsértése 

jelentősen befolyásolhatja a közúti 

árufuvarozási piacot és a munkavállalók 

szociális védelmét, azt fel kell venni a jó 

hírnév értékelése szempontjából releváns 

tételek közé. 

Or. fr 

 

Módosítás  61 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

uniós szabályok és a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos 

megsértése jelentősen befolyásolhatja a 

közúti árufuvarozási piacot és a 

munkavállalók szociális védelmét, azt fel 

kell venni a jó hírnév értékelése 

szempontjából releváns tételek közé. 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére és a 

kabotázsra vonatkozó uniós szabályok, 

valamint a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jog súlyos megsértése 

jelentősen befolyásolhatja a közúti 

árufuvarozási piacot és a munkavállalók 

szociális védelmét, azt fel kell venni a jó 

hírnév értékelése szempontjából releváns 

tételek közé. 

Or. nl 

 

Módosítás  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

uniós szabályok és a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos 

megsértése jelentősen befolyásolhatja a 

közúti árufuvarozási piacot és a 

(7) Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére és a 

kabotázsra vonatkozó uniós szabályok, 

valamint a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jog megsértése jelentősen 

befolyásolhatja a közúti árufuvarozási 



 

PE616.759v01-00 26/152 AM\1144073HU.docx 

HU 

munkavállalók szociális védelmét, azt fel 

kell venni a jó hírnév értékelése 

szempontjából releváns tételek közé. 

piacot és a munkavállalók szociális 

védelmét, azt fel kell venni a jó hírnév 

értékelése szempontjából releváns tételek 

közé. 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A munkavállalók kiküldetésére 

vonatkozó uniós szabályokat olyan 

munkavállalók számára dolgozták ki, akik 

fizikailag és meghatározott időre a 

szokásos munkavégzésük helyétől eltérő, 

másik tagállamba költöznek. A közúti 

közlekedési ágazatban dolgozó 

munkavállalók mobilitásából adódóan 

rugalmasabbá kell tenni az e 

vállalkozások által tiszteletben tartandó 

adminisztratív eljárásokat. Ezért 

mentesíteni kell őket a jó hírnév értékelése 

alól. 

Or. es 

 

Módosítás  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Tekintettel a tisztességes verseny 

piaci jelentőségére, az e kérdéssel 

kapcsolatos uniós szabályok megsértését 

figyelembe kell venni a szakmai irányítók 

és a fuvarozási vállalkozások jó hírnevének 

(8) Tekintettel a tisztességes verseny 

piaci jelentőségére, az e kérdéssel és az 

érintett munkavállalókkal kapcsolatos 

uniós szabályok megsértését figyelembe 

kell venni a szakmai irányítók és a 
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értékelésekor. Ennek megfelelően 

pontosítani kell a Bizottságnak a megfelelő 

jogsértések súlyosságának 

megállapításával kapcsolatos hatáskörét. 

fuvarozási vállalkozások jó hírnevének 

értékelésekor. Ennek megfelelően 

pontosítani kell a Bizottságnak a megfelelő 

jogsértések súlyosságának 

megállapításával kapcsolatos hatáskörét. 

Or. en 

 

Módosítás  65 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani 

annak biztosítása érdekében, hogy állandó 

és tartós jelleggel rendelkezzenek a 

műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az 

érintett műveletek rendszerint korlátozott 

terjedelműek, a megfelelő 

követelményeket úgy kell megállapítani, 

hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, 

mint az e határt meghaladó járműveket 

vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani annak 

biztosítása érdekében, hogy állandó és 

tartós jelleggel rendelkezzenek a 

műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az 

érintett műveletek rendszerint korlátozott 

terjedelműek, a megfelelő 

követelményeket úgy kell megállapítani, 

hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, 

mint az e határt meghaladó járműveket 

vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében. 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani annak 

biztosítása érdekében, hogy állandó és 

tartós jelleggel rendelkezzenek a 

műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. 

Or. en 

Indokolás 

A könnyűgépjárművek nemzetközi fuvarozásban történő növekvő használata nem indokol 

ilyen különleges bánásmódot, amennyiben el akarjuk érni a hatékonyabb irányítás célját. 

 

Módosítás  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani annak 

biztosítása érdekében, hogy állandó és 

tartós jelleggel rendelkezzenek a 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére egy 

elégséges minimális szintet kell 

megállapítani annak biztosítása érdekében, 

hogy állandó és tartós jelleggel 
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műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az érintett 

műveletek rendszerint korlátozott 

terjedelműek, a megfelelő 

követelményeket úgy kell megállapítani, 

hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, 

mint az e határt meghaladó járműveket 

vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében. 

rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez 

szükséges eszközökkel, valamint képesek 

legyenek eleget tenni a bérekre és az 

ágazatban dolgozó alkalmazottak 

társadalombiztosítási járulékára 

vonatkozó kötelezettségeiknek. 

Ugyanakkor, mivel az érintett műveletek 

rendszerint korlátozott terjedelműek, a 

megfelelő követelményeket úgy kell 

megállapítani, hogy azok kevésbé 

megterhelőek legyenek, mint az e határt 

meghaladó járműveket vagy 

járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében. 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Robert Rochefort 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani 

annak biztosítása érdekében, hogy állandó 

és tartós jelleggel rendelkezzenek a 

műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az 

érintett műveletek rendszerint korlátozott 

terjedelműek, a megfelelő 
követelményeket úgy kell megállapítani, 

hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, 

mint az e határt meghaladó járműveket 

vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében. 

(10) A versenytorzulások elkerülése és 

a közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások nemzetközi árufuvarozói 

tevékenysége változásának 

figyelembevétele érdekében ezekre a 

vállalkozásokra hasonló követelményeket 

kell alkalmazni, mint az e súlyhatárt 

meghaladó járműveket vagy 

járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében. 

Or. fr 
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Módosítás  69 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani annak 

biztosítása érdekében, hogy állandó és 

tartós jelleggel rendelkezzenek a 

műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az érintett 

műveletek rendszerint korlátozott 

terjedelműek, a megfelelő 

követelményeket úgy kell megállapítani, 

hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, 

mint az e határt meghaladó járműveket 

vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében. 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani annak 

biztosítása érdekében, hogy állandó és 

tartós jelleggel rendelkezzenek a 

műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az érintett 

műveletek rendszerint korlátozott 

terjedelműek, a megfelelő 

követelményeket úgy kell megállapítani, 

hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, 

mint az e határt meghaladó járműveket 

vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében, és ne rójanak túlzott 

terheket a kisebb vállalkozásokra vagy az 

önálló vállalkozókra. 

Or. nl 

 

Módosítás  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani annak 

(10) A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy 

járműszerelvényeket használó 

vállalkozások pénzügyi helyzetére 

minimális szintet kell megállapítani annak 
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biztosítása érdekében, hogy állandó és 

tartós jelleggel rendelkezzenek a 

műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az 

érintett műveletek rendszerint korlátozott 

terjedelműek, a megfelelő 

követelményeket úgy kell megállapítani, 

hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, 

mint az e határt meghaladó járműveket 
vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci 

szereplők esetében. 

biztosítása érdekében, hogy állandó és 

tartós jelleggel rendelkezzenek a 

műveletek elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. A legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű 

közúti járművekkel vagy legfeljebb 3,5 

tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű járműszerelvényekkel végzett 

közúti árufuvarozói szakma gyakorlására 

az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott szabályok alkalmazandók. 

Or. fr 

 

Módosítás  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról 

szóló információ a lehető legteljesebb kell 

legyen, hogy a vonatkozó szabályok 

érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok 

kellő áttekintéssel rendelkezzenek a 

vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a 

fuvarozó rendelkezésére álló járművek 

rendszámára, az alkalmazottai számára, a 

kockázati besorolására vonatkozó 

információk és az alapvető pénzügyi 

információik segíthetik elő az 

1071/2009/EK rendelet és az /EK rendelet 

rendelkezéseinek jobb nemzeti és 

határokon átnyúló érvényesítését. A 

nemzeti elektronikus nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályokat ennek megfelelően 

módosítani kell. 

(11) A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról 

szóló információ a lehető legteljesebb kell 

legyen, hogy a vonatkozó szabályok 

érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok 

kellő áttekintéssel rendelkezzenek a 

vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a 

fuvarozó rendelkezésére álló járművek 

rendszámára és az alkalmazottai számára 

vonatkozó információk segíthetik elő az 

1071/2009/EK rendelet és az /EK rendelet 

rendelkezéseinek jobb nemzeti és 

határokon átnyúló érvényesítését. A 

nemzeti elektronikus nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályokat ennek megfelelően 

módosítani kell. 

Or. es 

 

Módosítás  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról 

szóló információ a lehető legteljesebb kell 

legyen, hogy a vonatkozó szabályok 

érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok 

kellő áttekintéssel rendelkezzenek a 

vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a 

fuvarozó rendelkezésére álló járművek 

rendszámára, az alkalmazottai számára, a 

kockázati besorolására vonatkozó 

információk és az alapvető pénzügyi 

információik segíthetik elő az 

1071/2009/EK rendelet és az 

1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek 

jobb nemzeti és határokon átnyúló 

érvényesítését. A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat 

ennek megfelelően módosítani kell. 

(11) A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról 

szóló információt folyamatosan frissíteni 

kell, hogy a vonatkozó szabályok 

érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok 

kellő áttekintéssel rendelkezzenek a 

vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a 

fuvarozó rendelkezésére álló járművek 

rendszámára, az alkalmazottai számára, a 

kockázati besorolására vonatkozó 

információk és az alapvető pénzügyi 

információik segíthetik elő az 

1071/2009/EK rendelet és az 

1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek 

jobb nemzeti és határokon átnyúló 

érvényesítését. A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásoknak továbbá átjárhatónak 

kell lenniük, és a bennük szereplő 

adatokat a közúti ellenőrzést végző 

valamennyi tagállami hivatalos személy 

számára közvetlenül elérhetővé kell tenni. 

A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályokat ennek megfelelően 

módosítani kell. 

Or. en 

 

Módosítás  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról 

szóló információ a lehető legteljesebb kell 

legyen, hogy a vonatkozó szabályok 

érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok 

(11) A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról 

szóló információ a lehető legteljesebb kell 

legyen, hogy a vonatkozó szabályok 

érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok 
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kellő áttekintéssel rendelkezzenek a 

vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a 

fuvarozó rendelkezésére álló járművek 

rendszámára, az alkalmazottai számára, a 

kockázati besorolására vonatkozó 

információk és az alapvető pénzügyi 

információik segíthetik elő az 

1071/2009/EK rendelet és az 

1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek 

jobb nemzeti és határokon átnyúló 

érvényesítését. A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat 

ennek megfelelően módosítani kell. 

kellő áttekintéssel rendelkezzenek a 

vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a 

fuvarozó rendelkezésére álló járművek 

rendszámára, az alkalmazottai számára, a 

kockázati besorolására vonatkozó 

információk és az alapvető pénzügyi 

információik segíthetik elő az 

1071/2009/EK rendelet és az 

1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek 

jobb nemzeti és határokon átnyúló 

érvényesítését. A nemzeti elektronikus 

nyilvántartásoknak továbbá átjárhatónak 

kell lenniük, és a bennük szereplő 

adatokat a közúti ellenőrzést végző 

valamennyi tagállami hivatalos személy 

számára közvetlenül elérhetővé kell tenni. 
A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra 

vonatkozó szabályokat ennek megfelelően 

módosítani kell. 

Or. fr 

 

Módosítás  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének fenntartása 

mellett. 

Or. en 

 

Módosítás  75 

Helga Stevens 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. A 

kabotázsműveletek megfelelnek a 

környezeti hatékonysággal kapcsolatos 

céloknak; az üresen megtett utak 

elkerülésével csökkenthető az üzemanyag-

felhasználás és az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás mértéke. A kabotázzsal 

ugyanakkor nem szabad visszaélni, és 

nem szabad a fogadó tagállam munkaügyi 

és szociális jogszabályainak 

megkerülésére használni. Ez ugyanis nem 

csupán az egyenlő versenyfeltételekre, de 

a dolgozók jogaira és a közúti biztonságra 

nézve is hátrányos. 

Or. nl 

 

Módosítás  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel – 

az üresen való visszatérés elkerülése 

érdekében – végzett nemzeti fuvarozásra 

(kabotázs) vonatkozó szabályoknak 

egyértelműeknek, egyszerűeknek, a 

fuvarozók által könnyen 

alkalmazhatóknak és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük a közúti 
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munkavállalók jogainak garantálása és a 

vállalkozások közötti tisztességes verseny 

előmozdítása érdekében, azonban anélkül, 

hogy a szolgáltatások szabad mozgásának 

alapelve sérülne a belső piacon. 

Or. fr 

 

Módosítás  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek, méltányosaknak és 

könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük, 

egyenlő versenyfeltételeket biztosítva a 

fuvarozók számára, védelmezve egyúttal 
az uniós belső piac előnyeit és egységét. 

Rendkívül fontos ezért, hogy a 

munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

uniós szabályokat és a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jogokat a 

kabotázsműveletek megkezdésekor 

alkalmazzák. 

Or. en 

 

Módosítás  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 
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végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük. 

Or. fr 

 

Módosítás  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük. 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek, méltányosaknak és 

könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük, 

egyenlő versenyfeltételeket teremtve 

valamennyi fuvarozó számára további 
liberalizáció nélkül. 
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Or. en 

 

Módosítás  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, és 

támogatniuk kell a tisztességes versenyt. 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, a 

liberalizáció folytatása mellett. 

Or. pl 

 

Módosítás  83 

Verónica Lope Fontagné 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Annak érdekében, hogy garantálni 

lehessen az átmeneti jelleget és 

elkerülhető legyen az úgynevezett 

postafiókcégek vagy nomád járművezetők 

által okozott piactorzulás, biztosítani kell, 

hogy a kabotázsműveletek célja a vállalat 

székhelye szerinti országba való 

visszatérés legyen. 

Or. es 

 

Módosítás  84 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az 

ilyen műveletekre rendelkezésre álló 

napok számát csökkenteni kell. 

törölve 

Or. nl 

 

Módosítás  85 

Mara Bizzotto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az törölve 
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ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az 

ilyen műveletekre rendelkezésre álló 

napok számát csökkenteni kell. 

Or. it 

 

Módosítás  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az 

ilyen műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát csökkenteni kell. 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése, a 

bizonytalanság felszámolása és a 

rendszeresen végzett kabotázs 

kockázatának kiiktatása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást fenn kell tartani és az ilyen 

műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát csökkenteni kell. A kabotázs 

lehetőségét egy művelet keretében három 

napban kell rögzíteni, ami elegendő 

annak biztosításához, hogy a nemzetközi 

műveletben részt vevő jármű ne üresen 

térjen vissza. 

Or. fr 

 

Módosítás  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen 

műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát csökkenteni kell. 

(14) A környezeti terhelés csökkentése 

és az üresjáratok elkerülése érdekében a 

fuvarozó székhelye szerinti tagállamba 

irányuló vagy onnan induló nemzetközi 

fuvarozást követően engedélyezni kell a 

kabotázsműveleteket. Az ellenőrzések 

megkönnyítése és a bizonytalanság 

felszámolása érdekében a nemzetközi 

fuvarozást követő kabotázsműveletek 

számára vonatkozó korlátozást meg kell 

szüntetni, míg az ilyen műveletekre az 

adott tagállamban rendelkezésre álló időt 

csökkenteni kell. 

Or. en 

 

Módosítás  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen 

műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát csökkenteni kell. 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen 

műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát arányosan szabályozni kell az 

üresjáratok és a tisztességtelen verseny 

elkerülése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen 

műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát csökkenteni kell. 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése, az egyenlő 

versenyfeltételek javítása, valamint a 

bizonytalanság és a tisztességtelen verseny 

felszámolása érdekében a nemzetközi 

fuvarozást követő kabotázsműveletek 

számára vonatkozó korlátozást meg kell 

szüntetni, míg az ilyen műveletekre 

rendelkezésre álló napok számát jelentősen 

csökkenteni kell. 

Or. en 

 

Módosítás  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen 

műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát csökkenteni kell. 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni. 

Or. pl 

Indokolás 

Az Európai Unió fehér könyvének megállapításai szerint a kabotázsműveleteket fokozatosan 

kell liberalizálni. Ezért javasolt a kabotázsművelet végrehajtására megadott 7 napos időszak 

megtartása, a műveletek számának korlátozása nélkül, mivel ez nehezen ellenőrizhető. 

 

Módosítás  91 

Helga Stevens 
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Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen 

műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát csökkenteni kell. 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen 

műveletekre rendelkezésre álló napok 

számát a kabotázs tényleges céljának 

megfelelően csökkenteni kell. 

Or. nl 

 

Módosítás  92 

Robert Rochefort 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az 

ilyen műveletekre rendelkezésre álló 

napok számát csökkenteni kell. 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése, a 

bizonytalanság felszámolása és annak 

figyelembevétele érdekében, hogy a 

kabotázs nem egy közönséges közúti 

árufuvarozási művelet, a nemzetközi 

fuvarozást követő kabotázsműveletek 

számára vonatkozó korlátozást fenn kell 

tartani. 

Or. fr 

 

Módosítás  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az 

ilyen műveletekre rendelkezésre álló 

napok számát csökkenteni kell. 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

korábban a fogadó tagállam jogától való 

eltérés értelmében vett kabotázst meg kell 

tiltani. A kabotázsműveletek díjazását az 

abban az országban hatályos szabályok 

szerint kell megállapítani, ahol a kabotázs 

történik. 

Or. fr 

 

Módosítás  94 

Mara Bizzotto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 
kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az 

ilyen műveletekre rendelkezésre álló 

napok számát csökkenteni kell. 

(14) Határozottan fel kell lépni a 

kabotázsműveletek liberalizációjának 

minden olyan formája ellen, amely a 

tisztességtelen és fékevesztett versenynek, 

a közúti biztonság megszűnésének és a 

jövedelmezőség elvesztésének kedvezve az 

ágazat további destabilizációjához vezetne. 

Or. it 

 

Módosítás  95 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az 1072/2009/EK rendelet (17) 

preambulumbekezdése világosan 

kimondja, hogy a munkavállalók 
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szolgáltatások nyújtása keretében történő 

kiküldetéséről szóló irányelv rendelkezései 

alkalmazandók a kabotázsműveletet végző 

fuvarozási vállalkozásokra. Mivel a 

kabotázs révén a vállalat a fogadó 

tagállam fuvarozási piacának közvetlen 

résztvevőjévé válik, ez az egyetlen módja 

az egyenlő versenyfeltételek 

kialakításának. 

Or. nl 

 

Módosítás  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Külföldön nyilvántartásba vett 

kamionnal tilos kabotázst végezni. 

Or. fr 

 

Módosítás  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14b) E rendelet hatékony végrehajtását 

és érvényesítését aláássa, ha a fuvarozók a 

jogalkotó szándékaival ellentétes módon, 

egyéb uniós jogszabályokat használnak fel 

a kabotázsszabályok kijátszására. Ezért a 

92/106/EGK tanácsi irányelvet1a (a 

kombinált árufuvarozásról szóló irányelv) 

oly módon kell módosítani, hogy a 

fuvarozók ne hivatkozhassanak rá az e 

rendeletben meghatározott 

kabotázsszabályok megkerüléséhez. 
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 __________________ 

 1a A Tanács 92/106/EGK irányelve (1992. 

december 7.) a tagállamok közötti 

kombinált árufuvarozás egyes típusaira 

vonatkozó közös szabályok 

megállapításáról (HL L 368., 1992.12.17., 

38. o.). 

Or. fr 

 

Módosítás  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Pontosítani kell, hogy a közúti 

fuvarozók milyen eszközökkel 

bizonyíthatják a kabotázsműveletekre 

irányadó szabályoknak való megfelelést. 

Az elektronikus fuvarozási információk 

használata és továbbítása ilyen eszköznek 

tekintendő, ami egyszerűsítheti a 

vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és 

azok illetékes hatóságok általi kezelését. 

Az erre a célra használt formátumnak 

garantálnia kell a megbízhatóságot és a 

hitelességet. Tekintettel a hatékony 

elektronikus információcsere egyre 

növekvő használatára a fuvarozásban és a 

logisztikában, fontos biztosítani a 

szabályozói keretek koherenciáját és 

rendelkezni az igazgatási eljárások 

egyszerűsítéséről. 

(15) A szabályok tényleges és hatékony 

érvényesítése a belső piacon zajló 

tisztességes verseny, valamint a 

munkavállalói jogok védelme 

biztosításának előfeltétele. A végrehajtást 

segítő további digitalizáció 

elengedhetetlen a végrehajtási 

kapacitások felszabadítása, a szükségtelen 

adminisztratív terhek csökkentése és a 

kockázatos kategóriába tartozó 

fuvarozókkal való célzottabb foglalkozás 

érdekében. Mihamarabb korszerűsíteni és 

alkalmazni kell az intelligens menetíró 

készülékeket és az elektronikus fuvarozási 

okmányokat (eCMR). Pontosítani kell, 

hogy a közúti fuvarozók milyen 

eszközökkel bizonyíthatják a 

kabotázsműveletekre irányadó 

szabályoknak való megfelelést. Az 

elektronikus fuvarozási információk 

használata és továbbítása ilyen eszköznek 

tekintendő, ami egyszerűsítheti a 

vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és 

azok illetékes hatóságok általi kezelését. 

Az erre a célra használt formátumnak 

garantálnia kell a megbízhatóságot és a 

hitelességet. Tekintettel a hatékony 
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elektronikus információcsere egyre 

növekvő használatára a fuvarozásban és a 

logisztikában, fontos biztosítani a 

szabályozói keretek koherenciáját és 

rendelkezni az igazgatási eljárások 

egyszerűsítéséről. 

Or. en 

 

Módosítás  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A végrehajtást segítő további 

digitalizáció a belső piac megfelelő 

működésének, a szükségtelen 

adminisztratív terhek csökkentésének és a 

közúti ágazat szabályainak hatékony és 

eredményes végrehajtásának előfeltétele. 

Or. en 

 

Módosítás  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A fuvarozási vállalkozások a 

nemzetközi fuvarozási szabályok 

címzettjei, és ekként viselniük kell az 

általuk elkövetett bármilyen jogsértés 

következményeit. Ugyanakkor, hogy 

megelőzzék a közúti árufuvarozóktól 

fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő 

vállalkozások általi visszaéléseket, a 

tagállamoknak szankciót kell 

(16) A fuvarozási vállalkozások a 

nemzetközi fuvarozási szabályok 

címzettjei, és ekként viselniük kell az 

általuk elkövetett bármilyen jogsértés 

következményeit. Ugyanakkor, hogy 

megelőzzék a közúti árufuvarozóktól 

fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő 

vállalkozások általi visszaéléseket, a 

tagállamoknak szankciót kell 
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megállapítaniuk a feladókra és 

szállítmányozókra is, amennyiben 

tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat 

rendelnek meg, amelyek sértik az 

1072/2009/EK rendelet rendelkezéseit. 

megállapítaniuk a feladókra, 

szállítmányozókra és egyéb 

alvállalkozókra is, amennyiben tudatosan 

olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek 

meg, amelyek sértik az 1072/2009/EK 

rendelet rendelkezéseit. 

Or. en 

Indokolás 

Rendkívül fontos, hogy e rendelkezés hatálya kiterjedjen azokra, akik tudatosan 

jogszabályokat sértő fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg. 

 

Módosítás  101 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Minthogy ez a rendelet bizonyos 

fokú harmonizációt vezet be az uniós jog 

által eddig nem harmonizált területeken, 

különösen a könnyű 

haszongépjárművekkel végzett fuvarozás 

és a jogérvényesítési gyakorlatok 

vonatkozásában, célkitűzései, nevezetesen 

a versenyfeltételek közelítése és a 

jogérvényesítés javítása nem valósíthatók 

meg kellő mértékben a tagállamok által, 

hanem azok a kitűzött célok természete és 

a közúti fuvarozás határokon átnyúló 

jellege miatt uniós szinten jobban 

elérhetők. Ezért az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl a kitűzött célok 

eléréséhez szükséges mértéket. 

(17) Minthogy ez a rendelet bizonyos 

fokú harmonizációt vezet be az uniós jog 

által eddig nem harmonizált területeken, 

célkitűzései, nevezetesen a 

versenyfeltételek közelítése és a 

jogérvényesítés javítása nem valósíthatók 

meg kellő mértékben a tagállamok által, 

hanem azok a kitűzött célok természete és 

a közúti fuvarozás határokon átnyúló 

jellege miatt uniós szinten jobban 

elérhetők. Ezért az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl a kitűzött célok 

eléréséhez szükséges mértéket. 

Or. en 
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Módosítás  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 a bekezdés (új) 

1072/2009 

1 cikk 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 1a. az 1. cikk (1) bekezdése a 

következő albekezdéssel egészül ki: 

 „Ezt a rendeletet a 92/106/EGK tanácsi 

irányelvben előírtak szerint a beérkező és 

kimenő közúti árufuvarozásra – mint a 

kombinált fuvarozás első és/vagy végső 

szakaszára – is alkalmazni kell.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=HU) 

 

Módosítás  103 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az a) pontot el kell hagyni; törölve 

Or. nl 

 

Módosítás  104 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az a) pontot el kell hagyni; törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  105 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

1. cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az a) pontot el kell hagyni; i. az a) pont helyébe a következő 

szöveg lép: 

 „a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló 

olyan vállalkozások, amelyek a közúti 

árufuvarozást kizárólag 3,5 tonna 

megengedett össztömeget meg nem haladó 

gépjárművekkel vagy 

járműszerelvényekkel végzik, és amelyek 

kizárólag nemzeti fuvarozási 

műveletekben vesznek részt. A tagállamok 

ugyanakkor lecsökkenthetik ezt a 

határértéket az összes vagy egyes közúti 

fuvarozási kategóriák vonatkozásában.” 

Or. nl 

 

Módosítás  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 1071/2009 

1 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az a) pontot el kell hagyni; i. az a) pont helyébe a következő 

szöveg lép: 

 „a) a közúti árufuvarozói szakmát 

gyakorló olyan vállalkozások, amelyek a 

közúti árufuvarozást kizárólag 3,5 tonna 

megengedett össztömeget meg nem haladó 
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gépjárművekkel vagy 

járműszerelvényekkel végzik, és amelyek 

kizárólag nemzeti fuvarozási 

műveletekben vesznek részt.” 

Or. it 

 

Módosítás  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az a) pontot el kell hagyni; i. az a) pont helyébe a következő 

szöveg lép: 

 a) a közúti árufuvarozói szakmát 

gyakorló olyan vállalkozások, amelyek a 

közúti árufuvarozást kizárólag 3,5 tonna 

alatti megengedett össztömegű 

gépjárművekkel vagy 

járműszerelvényekkel végzik; 

Or. en 

Indokolás 

A rendelet hatályát ki kell terjeszteni a könnyebb járművekre is. 

 

Módosítás  108 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i a pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. a) a közúti árufuvarozói szakmát 

gyakorló olyan vállalkozások, amelyek a 
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közúti árufuvarozást kizárólag 2,4 tonna 

alatti megengedett össztömegű 

gépjárművekkel vagy 

járműszerelvényekkel végzik; 

 aa) a közúti árufuvarozói szakmát 

gyakorló olyan vállalkozások, amelyek a 

közúti árufuvarozást kizárólag 3,5 tonna 

alatti megengedett össztömegű 

gépjárművekkel vagy 

járműszerelvényekkel végzik, és amelyek 

kizárólag nemzeti fuvarozási 

műveletekben vesznek részt; 

Or. en 

Indokolás 

A hatály kiterjed a nemzetközi szinten működő, 2,4 és 3,5 tonna közötti legnagyobb 

össztömegű könnyű haszongépjárművekre, hogy biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket a 

nehézgépjárművek és a könnyű haszongépjárművek között. 

 

Módosítás  109 

Robert Rochefort 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK irányelv 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A szöveg a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(6)   

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és 

a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 
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A tagállamok ugyanakkor:  

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 

 

b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája tekintetében. 

 

”;  

Or. fr 

Indokolás 

Figyelembe véve, hogy a nemzetközi árufuvarozásban egyre nő a könnyű haszongépjárművek 

használata, továbbá a nehéz és a könnyű haszongépjárművek közötti megfelelő 

versenyfeltételek biztosítása érdekében alapvetően fontos, hogy a közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlására vonatkozó szabályokat a közúti árufuvarozást a 3,5 tonna megengedett 

össztömeget meg nem haladó könnyű haszongépjárművekkel végző vállalkozásokra is 

kiterjesszék. 

 

Módosítás  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 1071/2009 

1 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A szöveg a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(6)   

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és 

a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 
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járműszerelvényeket használnak. 

A tagállamok ugyanakkor:  

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 

 

b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája tekintetében.; 

 

”  

Or. it 

 

Módosítás  111 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

1. cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A szöveg a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(6)   

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és 

a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

 

A tagállamok ugyanakkor:  

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 
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b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája 

tekintetében.”; 

 

”  

Or. nl 

 

Módosítás  112 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A szöveg a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(6)   

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és 

a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

 

A tagállamok ugyanakkor:  

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 

 

b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája tekintetében; 

 

”  
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Or. en 

Indokolás 

A hatály kiterjed a nemzetközi szinten működő, 2,4 és 3,5 tonna közötti legnagyobb 

össztömegű könnyű haszongépjárművekre, hogy biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket a 

nehézgépjárművek és a könnyű haszongépjárművek között. Ezért a közúti fuvarozói szakma 

gyakorlására mind a négy követelmény vonatkozik. 

 

Módosítás  113 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 6 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A szöveg a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(6)   

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és 

a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

 

A tagállamok ugyanakkor:  

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 

 

b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája tekintetében; 

 

”  
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Or. en 

 

Módosítás  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A szöveg a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(6)   

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és 

a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

 

A tagállamok ugyanakkor:  

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 

 

b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája tekintetében; 

 

”  

Or. en 

Indokolás 

Az ilyen mentességek tisztességtelen versenyelőnyt teremtenek a 3,5 tonna alatti össztömegű 

járművek számára. 
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Módosítás  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A szöveg a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(6)   

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és 

a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

 

A tagállamok ugyanakkor:  

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 

 

b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája tekintetében; 

 

”  

Or. en 

 

Módosítás  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A szöveg a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(6)   

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és 

a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

 

A tagállamok ugyanakkor:  

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 

 

b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája tekintetében; 

 

”  

Or. en 

 

Módosítás  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 6 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és a 

21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és a 

21. cikk azokra a közúti árufuvarozásban 

részt vevő vállalkozásokra is vonatkozik, 

amelyek legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

Or. fr 

Indokolás 

A közúti árufuvarozói szakma gyakorlására egységesen alkalmazandók az 1071/2009/EK 

rendeletben meghatározott feltételek, ideértve a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket is. 

 

Módosítás  118 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 6 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, 

továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és a 

21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti 

árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra, amelyek kizárólag 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

3. cikk (1) bekezdés, b) pont A 3. cikk (1) 

bekezdésének b) és d) pontja, továbbá a 4., 

a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és a 21. cikk 

azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő 

vállalkozásokra is vonatkozik, amelyek 

kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használnak. 

Or. fr 
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Módosítás  119 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

1 cikk – 6 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok ugyanakkor: törölve 

a) előírhatják e vállalkozások 

számára, hogy az első albekezdésben 

említett rendelkezések némelyikét vagy 

mindegyikét alkalmazzák; 

 

b) lejjebb vihetik az első 

albekezdésben meghatározott korlátozást 

a közúti fuvarozási műveletek némelyik 

vagy mindegyik kategóriája tekintetében. 

 

Or. fr 

 

Módosítás  120 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1071/2009/EK rendelet 

3. cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. a 3. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni; 

törölve 

Or. nl 

 

Módosítás  121 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. a 3. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni; 

törölve 

Or. nl 

 

Módosítás  122 

Mara Bizzotto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. a 3. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni; 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. a 3. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni; 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1071/2009/EK rendelet 

3 cikk – 2 bekezdés 



 

PE616.759v01-00 62/152 AM\1144073HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. a 3. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A közúti fuvarozás szabályainak végrehajtása érdekében rendkívül fontos, hogy a tagállamok 

bevezethessék a szükséges követelményeket. 

 

Módosítás  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1071/2009/EK rendelet 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

.2 a 3. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni; 

2. a 3. cikk (2) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

 „ 

 (2) A tagállamok a közúti fuvarozói 

szakma gyakorlásának engedélyezéséhez a 

vállalkozások által teljesítendő további 

arányos és megkülönböztetéstől mentes 

követelményeket határozhatnak meg.” 

  

Or. en 

 

Módosítás  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) rendelkeznie kell olyan 

telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait 

tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi 

szerződésekre, számviteli 

dokumentumokra, a személyzet 

irányításával kapcsolatos 

dokumentumokra, a munkaszerződésekre, 

a vezetési időre és a pihenőidőre 

vonatkozó adatokat tartalmazó 

dokumentumokra és minden egyéb olyan 

dokumentumra, amelyhez az illetékes 

hatóságnak adott esetben hozzá kell férnie 

az e rendeletben meghatározott 

követelmények teljesítésének ellenőrzése 

céljából; 

a) rendelkeznie kell olyan megfelelő, 

a vállalkozás tevékenységével arányos 
telephellyel, ahol – akár írott, akár 

elektronikus formában – fő üzleti 

dokumentumait tárolja vagy biztosítja a 

hozzájuk való hozzáférést, különös 

tekintettel a kereskedelmi szerződésekre, 

számviteli dokumentumokra, a személyzet 

irányításával kapcsolatos 

dokumentumokra, a munkaszerződésekre, 

a kabotázsra, a munkavállalók 

kiküldetéssel kapcsolatos szabályokra, a 
vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó 

adatokat tartalmazó dokumentumokra és 

minden egyéb olyan dokumentumra, 

amelyhez az illetékes hatóságnak adott 

esetben hozzá kell férnie az e rendeletben 

meghatározott követelmények 

teljesítésének ellenőrzése céljából; 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy hatékonyan felvegyék a küzdelmet a postafiókcégek ellen, figyelmet 

kell fordítani a jármű által a székhely szerinti országban folytatott jelentős tevékenységre. 

 

Módosítás  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) rendelkeznie kell olyan 

telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait 

tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi 

szerződésekre, számviteli 

dokumentumokra, a személyzet 

irányításával kapcsolatos 

a) rendelkeznie kell olyan 

telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait 

tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi 

szerződésekre, számviteli 

dokumentumokra, a személyzet 

irányításával kapcsolatos 
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dokumentumokra, a munkaszerződésekre, 

a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó 

adatokat tartalmazó dokumentumokra és 

minden egyéb olyan dokumentumra, 

amelyhez az illetékes hatóságnak adott 

esetben hozzá kell férnie az e rendeletben 

meghatározott követelmények 

teljesítésének ellenőrzése céljából; 

dokumentumokra, a munkaszerződésekre, 

a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó 

adatokat tartalmazó dokumentumokra és 

minden egyéb olyan dokumentumra, 

amelyhez az illetékes hatóságnak adott 

esetben hozzá kell férnie az e rendeletben 

meghatározott követelmények 

teljesítésének ellenőrzése céljából; a 

tagállamok előírhatják, hogy a 

területükön székhellyel rendelkező 

fuvarozók telephelyén más 

dokumentumok is mindenkor 

hozzáférhetők legyenek; 

Or. en 

 

Módosítás  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 1071/2009 

5 cikk – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) rendelkeznie kell olyan 

telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait 

tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi 

szerződésekre, számviteli 

dokumentumokra, a személyzet 

irányításával kapcsolatos 

dokumentumokra, a munkaszerződésekre, 

a vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó 

adatokat tartalmazó dokumentumokra és 

minden egyéb olyan dokumentumra, 

amelyhez az illetékes hatóságnak adott 

esetben hozzá kell férnie az e rendeletben 

meghatározott követelmények 

teljesítésének ellenőrzése céljából;; 

a) rendelkeznie kell olyan, a 

vállalkozás tevékenységének folytatására 

alkalmas telephellyel, ahol – írott és/vagy 

elektronikus formában – fő üzleti 

dokumentumait tárolja, különös tekintettel 

a kereskedelmi szerződésekre, számviteli 

dokumentumokra, a személyzet 

irányításával kapcsolatos 

dokumentumokra, a munkaszerződésekre, 

a kiküldetésre, a vezetési időre és 

pihenőidőre vonatkozó adatokat tartalmazó 

dokumentumokra és minden egyéb olyan 

dokumentumra, amelyhez az illetékes 

hatóságnak adott esetben bármikor hozzá 

kell férnie az e rendeletben meghatározott 

követelmények teljesítésének ellenőrzése 

céljából; 

Or. it 
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Módosítás  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) rendelkeznie kell olyan 

telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait 

tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi 

szerződésekre, számviteli 

dokumentumokra, a személyzet 

irányításával kapcsolatos 

dokumentumokra, a munkaszerződésekre, 

a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó 

adatokat tartalmazó dokumentumokra és 

minden egyéb olyan dokumentumra, 

amelyhez az illetékes hatóságnak adott 

esetben hozzá kell férnie az e rendeletben 

meghatározott követelmények 

teljesítésének ellenőrzése céljából; 

a) rendelkeznie kell olyan 

telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait 

tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi 

szerződésekre, számviteli 

dokumentumokra, a személyzet 

irányításával kapcsolatos 

dokumentumokra, a munkaszerződésekre, 

a vezetési időre és a pihenőidőre, a 

kabotázsra és a kiküldetésre vonatkozó 

adatokat tartalmazó dokumentumokra és 

minden egyéb olyan dokumentumra, 

amelyhez az illetékes hatóságnak adott 

esetben hozzá kell férnie az e rendeletben 

meghatározott követelmények 

teljesítésének ellenőrzése céljából; 

Or. fr 

 

Módosítás  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új) 

1071/2009//EK rendelet 1071/2009 

5 cikk – a a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a szöveg a következő ponttal 

egészül ki: 

 aa) rendelkeznie kell a saját 

járműflottájának méretével arányos 

parkolási területtel; 

Or. it 
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Módosítás  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a fuvarozási műveletek jelentős 

részét a b) pontban említett járművekkel a 

székhely szerinti tagállamban kell 

végeznie; 

Or. en 

Indokolás 

A tényleges székhellyel kapcsolatos követelményeket sokkal egyértelműbben és pontosabban 

kell megadni annak érdekében, hogy hatékonyan fel tudják venni a harcot az úgynevezett 

„postafiókcégek” ellen. 

 

Módosítás  132 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) tevékenysége egy jelentős részét a 

székhely szerinti tagállamban kell 

végeznie; 

Or. fr 

 

Módosítás  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a b) pontban említett járművekkel 

végzett fuvarozási műveleteket 

ugyanabban a tagállamban található 
megfelelő műszaki berendezésekkel kell 

irányítania;”; 

d) a b) pontban említett járművekkel a 

székhely szerinti tagállamban végzett 

fuvarozási műveletek jelentős részét 

ténylegesen és rendszeresen kell 

irányítania, és az adott tagállamban a 

járműpark méretével arányos 

parkolóhelyekkel és megfelelő műszaki 

berendezésekkel kell rendelkeznie;”; 

Or. en 

 

Módosítás  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a b) pontban említett járművekkel 

végzett fuvarozási műveleteket 

ugyanabban a tagállamban található 

megfelelő műszaki berendezésekkel kell 

irányítania; 

d) a b) pontban említett járművekkel 

végzett fuvarozási műveleteket a 

járműpark méretének megfelelő számú 

parkolóhely birtokában és ugyanabban a 

tagállamban található megfelelő műszaki 

berendezésekkel kell irányítania; 

Or. fr 

 

Módosítás  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont 

1071/2009 

5 cikk – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a b) pontban említett járművekkel 

végzett fuvarozási műveleteket 

ugyanabban a tagállamban található 

megfelelő műszaki berendezésekkel kell 

irányítania; 

d) a b) pontban említett járművek 

rendszeres használatára fenntartott 

megfelelő parkolóhelyekkel ellátott 

műveleti központtal, valamint megfelelő 

műszaki berendezésekkel kell 

rendelkeznie; 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) rendelkeznie kell eszközökkel és 

személyzettel a székhely tevékenységével 

arányosan; 

e) rendelkeznie kell eszközökkel és 

személyzettel a vállalkozás 

tevékenységeivel arányosan; 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) rendelkeznie kell eszközökkel és 

személyzettel a székhely tevékenységével 

arányosan; 

e) rendelkeznie kell a fenti 

követelmények teljesítéséhez szükséges 

eszközökkel; 

Or. nl 
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Módosítás  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a szöveg a következő f) ponttal 

egészül ki: 

 f) egyértelmű kapcsolatnak kell 

fennállnia a b) pontban említett 

járművekkel végzett fuvarozási műveletek 

és a székhely szerinti tagállam között; 

Or. fr 

 

Módosítás  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d b pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) a szöveg a következő g) ponttal 

egészül ki: 

 g) a létesítménynek minden olyan 

tagállamban, ahol rendszeresen végez 

tevékenységet, képviselővel kell 

rendelkeznie, aki betekintést engedhet az e 

rendeletben meghatározott feltételek 

tiszteletben tartásának ellenőrzéséhez 

szükséges minden dokumentációhoz; 

Or. fr 

 

Módosítás  140 

Claude Rolin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da. a szöveg a következő f) ponttal 

egészül ki: 

 f) rendelkeznie kell egy ugyanabban 

a tagállamban található, a szükséges 

berendezésekkel, különösen a 

gépjárművek rendszeres parkolására 

szolgáló megfelelő számú parkolóhellyel 

ellátott műveleti központtal; 

Or. fr 

 

Módosítás  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da. a szöveg a következő f) ponttal 

egészül ki: 

 f) a fuvarozási műveletek jelentős 

részét a székhely szerinti tagállamban, a 

b) pontban említett járművekkel kell 

végezni; 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da. a szöveg a következő f) ponttal 

egészül ki: 

 f) rendelkeznie kell egy ugyanabban 

a tagállamban található, a szükséges 

berendezésekkel és a b) pontban említett 

járművek rendszeres parkolására szolgáló 

megfelelő számú parkolóhellyel ellátott 

műveleti központtal. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által javasolt módosítás az 

Európai Bizottságnak a fuvarozói szakma gyakorlásáról szóló rendeletre irányuló eredeti 

javaslatából (COM(2007) 263 final/2) származik. 

 

Módosítás  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da. a szöveg a következő f) ponttal 

egészül ki: 

 f) egyértelmű kapcsolatnak kell 

fennállnia a b) pontban említett 

járművekkel végzett fuvarozási műveletek 

és a székhely szerinti tagállam között. 

Or. en 

 

Módosítás  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da. a szöveg a következő f) ponttal 

egészül ki: 

 f) közvetlenül kell számlázniuk az 

általuk nyújtott szolgáltatások 

kedvezményezettjei felé, vagy 

leányvállalati rendszer esetében a 

számlázást az anyavállalatnak kell 

arányosan elvégeznie; 

Or. en 

 

Módosítás  145 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – 2 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. a szöveg a következő második 

bekezdéssel egészül ki: 

 „A vállalkozások tényleges és állandó 

székhelyének meglétére vonatkozó 

ellenőrzést mindig egyéni alapon és 

általános módon kell elvégezni, és minden 

lényeges tényezőt figyelembe kell venni.” 

Or. nl 

 

Módosítás  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

xi. munkavállalók kiküldetése; törölve 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont 

1071/2009 rendelet 

6 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

xi. munkavállalók kiküldetése; xi. szociális jog és munkajog; 

Or. pl 

Indokolás 

Továbbra sem tisztázott, hogy hogyan kell alkalmazni a kiküldetésekre vonatkozó szabályokat 

a nemzetközi fuvarozás vonatkozásában, ezért nem lehet a cég „jó hírnevét” összekötni e 

szabályok betartásával. E szabályok megsértése nem feltétlenül szándékos, akár a jogi 

egyértelműség hiányából is fakadhat. 

 

Módosítás  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – xi a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 xia. kabotázstevékenység. 

Or. en 
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Módosítás  149 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – b pont – v a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 xia. kabotázstevékenység. 

Or. nl 

 

Módosítás  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont (új) 

1071/2009 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 xiia. kabotázstevékenység. 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 1071/2009 

6 cikk – b pont – xii a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 xiia. kabotázstevékenység. 

Or. it 
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Módosítás  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – b pont – xii a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 xiia. kabotázstevékenység. 

Or. en 

Indokolás 

A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályokat megsértő fuvarozási vállalkozásoknak 

szembe kell nézniük a cég jó hírével kapcsolatos következményekkel és a közösségi engedély 

esetleges megvonásával. 

 

Módosítás  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – xiii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 xiia. kabotázstevékenység. 

Or. fr 

 

Módosítás  154 

Robert Rochefort 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont (új) 

1071/2009/EK irányelv 

6 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 xiia. kabotázstevékenység. 

Or. fr 

 

Módosítás  155 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – xii a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 xiia. kabotázstevékenység. 

Or. fr 

 

Módosítás  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés harmadik albekezdése b) 

pontjának alkalmazásában, amennyiben a 

szakmai irányítóval vagy a fuvarozási 

vállalkozással szemben az uniós 

jogszabályok IV. mellékletben felsorolt 

valamely legsúlyosabb megsértése okán 

egy vagy több tagállamban súlyos 

bűncselekmény elkövetése miatt 

büntetőjogi felelősséget állapítanak meg 

vagy szankciót szabnak ki, a székhely 

szerinti tagállam illetékes hatósága 

megfelelő módon és kellő időben 

igazgatási eljárást folytat le, beleértve adott 

Az (1) bekezdés harmadik albekezdése b) 

pontjának alkalmazásában, amennyiben a 

szakmai irányítóval vagy a fuvarozási 

vállalkozással szemben az uniós 

jogszabályok IV. mellékletben felsorolt 

megsértése okán egy vagy több 

tagállamban bűncselekmény elkövetése 

miatt büntetőjogi felelősséget állapítanak 

meg vagy szankciót szabnak ki, a székhely 

szerinti tagállam illetékes hatósága 

megfelelő módon és kellő időben 

igazgatási eljárást folytat le, beleértve adott 

esetben az érintett vállalkozás telephelyén 
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esetben az érintett vállalkozás telephelyén 

végzett helyszíni vizsgálatot is. 

végzett helyszíni vizsgálatot is. 

Or. en 

 

Módosítás  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – 2 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) megállapítja a jogsértések 

súlyosságának mértékét annak 

függvényében, hogy mennyire járhatnak 

halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos 

sérülésekkel, illetve idézhetnek elő 

versenytorzulást a közúti fuvarozási 

piacon, többek között azáltal, hogy rontják 

a fuvarozásban dolgozó munkavállalók 

munkakörülményeit; 

b) megállapítja a jogsértések 

súlyosságának mértékét annak 

függvényében, hogy mennyire járhatnak 

halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos 

sérülésekkel; 

Or. en 

 

Módosítás  158 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – 2 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) megállapítja a jogsértések 

súlyosságának mértékét annak 

függvényében, hogy mennyire járhatnak 

halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos 

sérülésekkel, illetve idézhetnek elő 

versenytorzulást a közúti fuvarozási 

piacon, többek között azáltal, hogy rontják 

a fuvarozásban dolgozó munkavállalók 

b) megállapítja a jogsértések 

súlyosságának mértékét annak 

függvényében, hogy mennyire járhatnak 

halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos 

sérülésekkel, illetve idézhetnek elő 

versenytorzulást a közúti fuvarozási 

piacon, többek között azáltal, hogy rontják 

a fuvarozásban dolgozó munkavállalók 
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munkakörülményeit; munkakörülményeit, valamint nem tartják 

be vagy helytelenül alkalmazzák a 

vonatkozó uniós munkaügyi 

jogszabályokat; 

Or. nl 

 

Módosítás  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont 

1071/2009 rendelet 

6 cikk 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) megállapítja a jogsértések 

súlyosságának mértékét annak 

függvényében, hogy mennyire járhatnak 

halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos 

sérülésekkel, illetve idézhetnek elő 

versenytorzulást a közúti fuvarozási 

piacon, többek között azáltal, hogy rontják 

a fuvarozásban dolgozó munkavállalók 

munkakörülményeit; 

b) megállapítja a jogsértések 

súlyosságának mértékét annak 

függvényében, hogy mennyire járhatnak 

halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos 

sérülésekkel, illetve mennyire 

veszélyeztethetik a munkavállalók 

egészségét és biztonságát a munkaügyi 

jogszabályok megszegésével; 

Or. pl 

Indokolás 

A versenytorzulás kockázata nem minősülhet ugyanolyan komolynak, mint az egészségügyi 

kockázatok. A legkomolyabb kockázatokra kell koncentrálni, ezért a munkavállalók 

egészségének és biztonságának veszélyeztetését bele kell foglalni a szövegbe. 

 

Módosítás  160 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

1071/2009/EK rendelet 

6 cikk – 2 a bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) megállapítja a jogsértések 

súlyosságának mértékét annak 

függvényében, hogy mennyire járhatnak 

halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos 

sérülésekkel, illetve idézhetnek elő 

versenytorzulást a közúti fuvarozási 

piacon, többek között azáltal, hogy rontják 

a fuvarozásban dolgozó munkavállalók 

munkakörülményeit; 

b) megállapítja a jogsértések 

súlyosságának mértékét annak 

függvényében, hogy mennyire járhatnak 

halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos 

sérülésekkel, illetve idézhetnek elő 

versenytorzulást a közúti fuvarozási 

piacon, többek között azáltal, hogy 

megkerülik az alkalmazandó munkaügyi 

és szociális jogszabályokat; 

Or. nl 

 

Módosítás  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az (1) bekezdés első 

albekezdésének helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„  

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során állandó jelleggel eleget kell 

tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. 

A vállalkozásnak az éves beszámolói 

alapján bizonyítania kell – miután ez 

utóbbiakat ellenőr vagy egy arra 

megfelelően felhatalmazott személy 

hitelesítette –, hogy minden évben 

rendelkezik egyetlen használatban lévő 

gépjármű esetében legalább 9000 EUR-

nak, és minden további gépjármű esetében 

5000 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A 

közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

 



 

PE616.759v01-00 80/152 AM\1144073HU.docx 

HU 

össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű járműszerelvényeket használó 

vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően 

felhatalmazott személy által hitelesített 

éves beszámolói alapján igazolja, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 1800 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 900 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével.; 

”  

Or. en 

 

Módosítás  162 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során állandó jelleggel eleget kell tudnia 

tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 

vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 

bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 

ellenőr vagy egy arra megfelelően 

felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 9000 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 5000 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével. A közúti 

árufuvarozói szakma gyakorlásához 

kizárólag legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű 

gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használó vállalkozás 

ellenőr vagy arra megfelelően 

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során állandó jelleggel eleget kell tudnia 

tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 

vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 

bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 

ellenőr vagy egy arra megfelelően 

felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 9000 EUR-nak, és minden 

további, 3,5 tonnát meghaladó 

megengedett össztömegű gépjármű 

esetében 5000 EUR-nak megfelelő saját 

tőkével. 
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felhatalmazott személy által hitelesített 

éves beszámolói alapján igazolja, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 1800 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 900 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével.; 

Or. en 

 

Módosítás  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során állandó jelleggel eleget kell tudnia 

tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 

vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 

bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 

ellenőr vagy egy arra megfelelően 

felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 9000 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 5000 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével. A közúti 

árufuvarozói szakma gyakorlásához 

kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használó vállalkozás 

ellenőr vagy arra megfelelően 

felhatalmazott személy által hitelesített 

éves beszámolói alapján igazolja, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 1800 EUR-nak, és minden 

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során állandó jelleggel eleget kell tudnia 

tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 

vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 

bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 

ellenőr vagy egy arra megfelelően 

felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 9000 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 5000 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével. A közúti 

árufuvarozói szakma gyakorlásához 

kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használó vállalkozás 

ellenőr vagy arra megfelelően 

felhatalmazott személy által hitelesített 

éves beszámolói alapján igazolja, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 1800 EUR-nak, és minden 
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további gépjármű esetében 900 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével.; 

további gépjármű esetében 900 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével. A 

vállalkozásoknak továbbá igazolniuk kell, 

hogy utazó munkavállalókként 

rendelkeznek a munkavállalók egyhavi 

bérének megfelelő összeggel azon ország 

szintjén, ahol tevékenységeiket rendszerint 

folytatják.; 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során állandó jelleggel eleget kell 

tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. 

A vállalkozásnak az éves beszámolói 

alapján bizonyítania kell – miután ez 

utóbbiakat ellenőr vagy egy arra 

megfelelően felhatalmazott személy 

hitelesítette –, hogy minden évben 

rendelkezik egyetlen használatban lévő 

gépjármű esetében legalább 9000 EUR-

nak, és minden további gépjármű esetében 

5000 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A 

közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához 

kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használó vállalkozás 

ellenőr vagy arra megfelelően 

felhatalmazott személy által hitelesített 

éves beszámolói alapján igazolja, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során mindenkor eleget kell tudnia 

tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 

vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 

bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 

ellenőr vagy egy arra megfelelően 

felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 

minden évben: 
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legalább 1800 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 900 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével.; 

 a) rendelkezik egyetlen használatban 

lévő gépjármű esetében legalább 9000 

EUR-nak, és minden további gépjármű 

esetében 5000 EUR-nak megfelelő saját 

tőkével; valamint 

 b) a foglalkoztatott utazó 

munkavállalónként rendelkezik a 

munkavállalók kéthavi bérének megfelelő 

összeggel azon ország szintjén, ahol vagy 

ahonnan tevékenységeiket rendszerint 

folytatja. 

 A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű járműszerelvényeket használó 

vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően 

felhatalmazott személy által hitelesített 

éves beszámolói alapján igazolja, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 1800 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 900 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével.; 

Or. en 

Indokolás 

E rendeletnek kötelezővé kell tennie a vállalkozások számára, hogy rendelkezzenek a székhely 

szerinti tagállamban foglalkoztatott vezetők számával arányos szociálisgarancia-alappal. Ez 

biztosítaná, hogy a fuvarozók mindenkor eleget tudjanak tenni a bérekre és a 

társadalombiztosítási járulékokra vonatkozó kötelezettségeiknek, valamint véget vethetne 

azon jelenlegi gyakorlatoknak, amelyek során a fuvarozók csődöt jelentenek és bezárják a 

leányvállalataikat úgy, hogy a vezetőknek bérekkel, a tagállamoknak pedig 

társadalombiztosítási járulékokkal tartoznak. 

 

Módosítás  165 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 
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1071/2009/EK rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során állandó jelleggel eleget kell tudnia 

tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 

vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 

bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 

ellenőr vagy egy arra megfelelően 

felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 9000 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 5000 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével. A közúti 

árufuvarozói szakma gyakorlásához 

kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárműveket 

vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényeket használó vállalkozás 

ellenőr vagy arra megfelelően 

felhatalmazott személy által hitelesített 

éves beszámolói alapján igazolja, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 1800 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 900 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével.”; 

„A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott követelmények teljesítése 

érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 

év során állandó jelleggel eleget kell tudnia 

tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 

vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 

bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 

ellenőr vagy egy arra megfelelően 

felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 9000 EUR-nak, valamint minden 

további, 3,5 tonnát meghaladó gépjármű 

esetében 5000 EUR-nak, illetve minden 

további, 3,5 tonnát meg nem haladó 

megengedett össztömegű gépjármű 

esetében 1000 EUR-nak megfelelő saját 

tőkével. A közúti árufuvarozói szakma 

gyakorlásához kizárólag legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 

3,5 tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű járműszerelvényeket használó 

vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően 

felhatalmazott személy által hitelesített 

éves beszámolói alapján igazolja, hogy 

minden évben rendelkezik egyetlen 

használatban lévő gépjármű esetében 

legalább 1800 EUR-nak, és minden 

további gépjármű esetében 900 EUR-nak 

megfelelő saját tőkével.”; 

Or. nl 

 

Módosítás  166 

Kósa Ádám,Sógor Csaba,Deli Andor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk–1 bekezdés– 5  pont–b pont 

1071/2009 EK rendelet  

7 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az 

illetékes hatóság éves beszámoló 

hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a 

pénzügyi helyzetét olyan igazolással, 

például bankgaranciával, pénzügyi 

intézmény által kiadott, a vállalkozás 

nevében történő hitelfelvételt igazoló 

dokumentummal vagy más kötelező erejű 

dokumentummal bizonyítsa, amely 

tanúsítja, hogy a vállalkozás rendelkezik az 

(1) bekezdés első albekezdésében 

meghatározott összeggel.; 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az 

illetékes hatóság éves beszámoló 

hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a 

pénzügyi helyzetét olyan igazolással, 

például bankgaranciával, biztosítási 

jogviszonnyal, pénzügyi intézmény által 

kiadott, a vállalkozás nevében történő 

hitelfelvételt igazoló dokumentummal vagy 

más kötelező erejű dokumentummal 

bizonyítsa, amely tanúsítja, hogy a 

vállalkozás rendelkezik az (1) bekezdés 

első albekezdésében meghatározott 

összeggel.; 

Or. hu 

 

Módosítás  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 6a. a 8. cikk (5) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, 

tízéves időközönkénti képzéseket az I. 

mellékletben felsorolt tárgyakban annak 

biztosítása érdekében, hogy a szakmai 

irányítók tudatában legyenek az ágazatra 

vonatkozó fejleményeknek. 

„A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, 

hároméves időközönkénti képzéseket az I. 

mellékletben felsorolt tárgyakban annak 

biztosítása érdekében, hogy a 8. cikk (1) 

bekezdésében említett személy vagy 

személyek kellően tudatában legyenek az 

ágazatra vonatkozó fejleményeknek.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 
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Módosítás  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. a 12. cikk (2) bekezdésének 

második albekezdését el kell hagyni; 

8. a 12. cikk (2) bekezdésének 

második albekezdése helyébe a következő 

szöveg lép: 

 „A tagállamoknak legalább ötévente 

ellenőrzést kell végezniük annak 

megvizsgálása érdekében, hogy a 

vállalkozások továbbra is teljesítik-e a 3. 

cikkben meghatározott követelményeket.” 

Or. en 

 

Módosítás  169 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1071/2009/EK rendelet 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. a 12. cikk (2) bekezdésének 

második albekezdését el kell hagyni; 

8. a 12. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

 „A tagállamoknak legalább háromévente 

ellenőrzést kell végezniük annak 

megvizsgálása érdekében, hogy a 

vállalkozások továbbra is teljesítik-e a 3. 

cikkben meghatározott követelményeket.” 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 

1071/2009/EC 

12 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. A tagállamoknak legalább 

háromévente ellenőrzést kell végezniük 

annak megvizsgálása érdekében, hogy a 

vállalkozások továbbra is teljesítik-e a 3. 

cikkben meghatározott követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 

1071/2009 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 8a. a 12. cikk (2) bekezdésének első 

albekezdése a következőképpen módosul:  

(2) 2014. december 31-ig a 

tagállamoknak legalább ötévente 

ellenőrzést kell végezniük annak 

megvizsgálása érdekében, hogy a 

vállalkozások továbbra is teljesítik-e a 3. 

cikkben meghatározott követelményeket. 

„(2) A tagállamoknak legalább 

kétévente ellenőrzést kell végezniük annak 

megvizsgálása érdekében, hogy a 

vállalkozások továbbra is teljesítik-e a 3. 

cikkben meghatározott követelményeket. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Módosítás  172 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a pont (új) 
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1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés a következőképpen 

módosul: 

 (1) E rendelet – és különösen annak 

11–14. és 26. cikke – végrehajtása 

érdekében minden tagállam nemzeti 

elektronikus nyilvántartást vezet azokról a 

közúti fuvarozási vállalkozásokról, 

amelyeknek az általa kijelölt illetékes 

hatóság engedélyezte a közúti fuvarozói 

szakma gyakorlását. Az e 

nyilvántartásban foglalt adatok 

feldolgozása az e célra kijelölt hatóság 

felügyeletével történik. A nemzeti 

elektronikus nyilvántartásban szereplő 

releváns adatokat valós időben elérhetővé 

kell tenni az érintett tagállam valamennyi 

illetékes hatósága számára. 

Or. fr 

 

Módosítás  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – - a pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1a) Annak érdekében, hogy növeljék a 

célzott ellenőrzések nemzetközi 

végrehajtásának hatékonyságát, a nemzeti 

elektronikus nyilvántartásokban tárolt 

adatokat valós időben hozzáférhetővé kell 

tenni az összes tagállam valamennyi 

illetékes vizsgáló hatósága számára. 
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 Az Európai Munkaügyi Hatóság felel a 

nemzeti elektronikus nyilvántartásokban 

tárolt adatok nyomon követéséért és az 

adatokhoz való hozzáférésért. 

Or. en 

Indokolás 

A hatékonyabb érvényesítéséhez elengedhetetlen, hogy hozzáférést biztosítsanak az illetékes 

vizsgáló hatóságok számára a nemzeti elektronikus nyilvántartásokban tárolt adatokhoz. A 

légi közlekedési ágazatéhoz hasonló feketelista létrehozása hozzájárulna annak 

megakadályozásához, hogy az e jogszabálynak nem megfelelő cégek nemzetközi fuvarozási 

műveleteket végezhessenek. Ezek az elemek az Európai Munkaügyi Hatóság hatáskörébe 

fognak tartozni, amely a tervek szerint 2018 végén fog létrejönni, ahogy arról Jean-Claude 

Juncker elnök is említést tett az Unió helyzetéről szóló 2017-es beszédében. 

 

Módosítás  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a szöveg a következő g), h), i) és j) 

ponttal egészül ki: 

i. a szöveg a következő g), h), i), j) és 

k) ponttal egészül ki: 

Or. en 

 

Módosítás  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a szöveg a következő g), h), i) és j) 

ponttal egészül ki: 

i. a szöveg a következő g) és h) 

ponttal egészül ki:  

Or. es 
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Módosítás  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) minden egyes alkalmazott, köztük 

az utazó munkavállalók alábbi adatai: 

név, állampolgárság, lakóhely szerinti 

tagállam, a munkaszerződés 

nyilvántartásba vételi helye szerinti 

tagállam, a társadalombiztosítási 

járulékok fizetési helye szerinti tagállam, 

valamint a társadalombiztosítási vagy 

nemzeti biztosítási szám; 

Or. en 

 

Módosítás  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gb) az utolsó két év összes eszközei, 

kötelezettségei, saját tőkéje és árbevétele; 

Or. en 

 

Módosítás  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 
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1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés – g c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gc) a vállalkozás kockázatértékelése a 

2006/22/EK irányelv 9. cikke szerint; 

Or. en 

 

Módosítás  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az alkalmazottak száma; h) az alkalmazottak száma, neve, 

állampolgársága, lakóhely szerinti 

országa, valamint a társadalombiztosítási 

járulék és a társadalombiztosítási szám 

szerinti tagállam; 

Or. en 

 

Módosítás  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009 rendelet 

16 cikk 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az alkalmazottak száma; h) a vállalkozásnál foglalkoztatott 

alkalmazottak száma az előző naptári 

évben; 

Or. pl 
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Indokolás 

A referencia-időszak hozzáadása növelni fogja a rendelkezés jogi egyértelműségét.  

 

Módosítás  181 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) minden egyes alkalmazott, köztük 

az utazó munkavállalók alábbi adatai: 

név, állampolgárság, lakóhely szerint 

tagállam, a munkaszerződés 

nyilvántartásba vételi helye szerinti 

tagállam, a társadalombiztosítási 

járulékok fizetési helye szerinti tagállam, 

valamint a társadalombiztosítási vagy 

nemzeti biztosítási szám; 

Or. en 

 

Módosítás  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) az utolsó két év összes eszközei, 

kötelezettségei, saját tőkéje és árbevétele; 

törölve 

Or. es 

 

Módosítás  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009 

16 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ja) a vállalkozás járművezetőinek 

alábbi adatai: név, állampolgárság, a 

lakóhely szerinti ország, a 

munkaszerződés nyilvántartásba vételi 

helye szerinti tagállam, valamint a 

társadalombiztosítási járulékok fizetési 

helye szerinti tagállam; 

Or. en 

 

Módosítás  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) az utolsó két év összes eszközei, 

kötelezettségei, saját tőkéje és árbevétele; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009 rendelet 

16 cikk 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) az utolsó két év összes eszközei, 

kötelezettségei, saját tőkéje és árbevétele; 

i) éves pénzügyi beszámoló vagy más, 

a 7. cikk (2) bekezdésében említett, 
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pénzügyi helyzet bizonyítására szolgáló 

dokumentum; 

Or. pl 

Indokolás 

Nem tűnik teljesen indokoltnak a Bizottság által az összes adat megküldése tekintetében 

javasolt követelmény. Nem világos, hogy ez az adatszolgáltatás hogyan javítaná a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok végrehajtását. Ehelyett helyénvalóbb 

lenne az azokra a dokumentumokra vonatkozó információkat belefoglalni, amelyek 

ténylegesen bizonyíthatják a vállalat pénzügyi helyzetét. 

 

Módosítás  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i pont 

1071/2009/EK rendelet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a vállalkozás kockázatértékelése a 

2006/22/EK irányelv 9. cikke szerint.”; 

törölve 

Or. es 

 

Módosítás  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i a pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. a szöveg a következő ca) ponttal 

egészül ki: 

 „ 

 ca) a szakmai irányítók által korábban 

irányított közúti fuvarozási vállalkozások 

neve és a rájuk vonatkozó összes lényeges 
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információ; 

 ” 

Or. en 

 

Módosítás  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii pont (új) 

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 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. 

Or. fr 

 

Módosítás  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii pont 

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 

„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 

első albekezdés e)–h) pontjában említett 

információkat külön tartják nyilván. Ez 
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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. 

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. 

Or. es 

 

Módosítás  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a szöveg következő (-1) bekezdéssel 

egészül ki: 

 „A hatékonyabb nemzetközi végrehajtás 

érdekében a nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokban tárolt adatokat valós 

időben és hiánytalanul hozzáférhetővé 

kell tenni az összes tagállam illetékes 

hatóságai számára”; 

Or. en 

 

Módosítás  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új) 

1071/2009 

16 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) a 16. cikk (2) bekezdésének c) 

pontja a következőképpen módosul: 

c) a jó hírnév és a szakmai 

alkalmasság követelményének teljesítésére 

kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az 

eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult 

személy neve; 

„c) a jó hírnév és a szakmai 

alkalmasság követelményének teljesítésére 

kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az 

eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult 

személy neve; a szakmai irányítók által 

korábban irányított vállalkozások neve; 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Módosítás  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a b pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ab) a 16. cikk (2) bekezdésének c) 

pontja a következőképpen módosul: 

c) a jó hírnév és a szakmai 

alkalmasság követelményének teljesítésére 

kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az 

eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult 

személy neve; 

„c) a jó hírnév és a szakmai 

alkalmasság 3. cikkben meghatározott 

követelményének teljesítésére kijelölt 

szakmai irányító neve, és – ha az eltérő – a 

vállalkozás képviseletére jogosult személy 

neve; 

 „ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Módosítás  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b a pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 1071/2009 

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 tagállamok minden szükséges 

intézkedést megtesznek annak biztosítása 

érdekében, hogy a nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokat az Unió egész területén 

összekapcsolják egymással, azok 

átjárhatók legyenek, valamint 

csatlakoztassák őket a 165/2014/EU 

rendeletben említett portálhoz oly módon, 

hogy a (2) bekezdésben említett adatokhoz 

minden tagállam illetékes hatósága és 

ellenőrző szerve közvetlenül 

hozzáférhessen.” 

 ” 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Módosítás  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b b pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 1071/2009 

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 

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 24. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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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. 

fogadjon el az annak biztosítására 

szolgáló közös szabályok kidolgozása és 

frissítése céljából, hogy a nemzeti 

elektronikus nyilvántartások teljesen össze 

legyenek kapcsolva egymással és 

átjárhatóak legyenek mind egymással, 

mind a 165/2014/EU rendeletben előírt 

portállal, oly módon, hogy bármely állam 

illetékes hatósága vagy ellenőrző szerve 

közvetlenül hozzáférhessen bármely 

tagállam nemzeti elektronikus 

nyilvántartásához, az (5) bekezdésben 

rögzítettek szerint. 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. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Módosítás  195 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. Annak biztosítása érdekében, hogy 

az utazó munkavállalókra vonatkozó 

összes uniós szabályt méltányos, egyszerű 

és hatékony módon hajtsák végre, az 

Európai Munkaügyi Hatóság felel a 

szabályok megvizsgálásáért és 

érvényesítéséért. Műveleti és jogi 

támogatás nyújt a tagállamoknak, a 

szociális partnereknek, valamint a 

munkavállalóknak a szociális 
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jogszabályok érvényesítése és az európai 

szintű vizsgálatok elvégzése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – - a (új) 

1071/2009 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) a (2) bekezdés a következőképpen 

módosul: 

(2) A nemzeti elektronikus 

nyilvántartás legalább a következő 

adatokat foglalja magában:a) a vállalkozás 

neve és jogi formája;b) székhelyének 

címe;c) a jó hírnév és a szakmai 

alkalmasság követelményének teljesítésére 

kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az 

eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult 

személy neve;d) az engedély típusa, a 

gépjárművek engedélyben feltüntetett 

száma és adott esetben a közösségi 

engedély és a hitelesített másolatok 

sorszáma;e) a 6. cikk (1) bekezdésének 

b) pontjában említett olyan súlyos 

jogsértések száma, kategóriája és típusa, 

amelyek az elmúlt két évben elítéléshez 

vagy szankcióhoz vezettek;f) a vállalkozás 

fuvarozási tevékenységének irányítására 

alkalmatlannak nyilvánított személyek 

neve az adott személy jó hírnevének a 

6. cikk (3) bekezdése szerinti 

helyreállításáig és az alkalmazandó 

helyreállító intézkedések. Az e) pont 

alkalmazásában a tagállamok 2015. 

december 31-ig dönthetnek úgy, hogy a 

nemzeti elektronikus nyilvántartásba 

kizárólag a IV. mellékletben említett 

legsúlyosabb jogsértéseket veszik fel. 

„(2) A nemzeti elektronikus 

nyilvántartás legalább a következő 

adatokat foglalja magában:a) a vállalkozás 

neve és jogi formája;b) székhelyének 

címe;c) a jó hírnév és a szakmai 

alkalmasság követelményének teljesítésére 

kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az 

eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult 

személy neve;d) az engedély típusa, a 

gépjárművek engedélyben feltüntetett 

száma és adott esetben a közösségi 

engedély és a hitelesített másolatok 

sorszáma;e) a 6. cikk (1) bekezdésének 

b) pontjában említett olyan súlyos 

jogsértések száma, kategóriája és típusa, 

amelyek az elmúlt két évben elítéléshez 

vagy szankcióhoz vezettek;f) a vállalkozás 

fuvarozási tevékenységének irányítására 

alkalmatlannak nyilvánított személyek 

neve az adott személy jó hírnevének a 

6. cikk (3) bekezdése szerinti 

helyreállításáig és az alkalmazandó 

helyreállító intézkedések. Az e) pont 

alkalmazásában a tagállamok 2015. 

december 31-ig dönthetnek úgy, hogy a 

nemzeti elektronikus nyilvántartásba 

kizárólag a IV. mellékletben említett 

legsúlyosabb jogsértéseket veszik fel. 

 A hatékony határon átnyúló érvényesítés 
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érdekében a nemzeti elektronikus 

nyilvántartásban tárolt adatokat valós 

időben az összes tagállam illetékes 

hatósága számára elérhetővé kell tenni. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Módosítás  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

1071/2009/EK rendelet 

18 cikk – 3 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A hatóságok közötti 

együttműködés és az ellenőrzésekkel 

kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjének 

elősegítése érdekében a tagállamok 

együttműködnek a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozását célzó 

platformmal és az Európai Munkaügyi 

Hatósággal. 

Or. fr 

 

Módosítás  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

(4) Az (1) és a (2) bekezdéssel 

összefüggésben, amennyiben a 
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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. 

megkeresett tagállam úgy véli, hogy a 

megkeresés nem kellően indokolt, erről öt 

munkanapon belül tájékoztatja a 

megkereső tagállamot. A megkereső 

tagállam további indokolást fűzhet a 

megkereséshez, az érintett tagállamok 

pedig konzultálnak egymással, hogy 

megoldást találjanak a felmerült 

problémára. Amennyiben ez nem 

lehetséges, a megkeresett tagállam a 

megkeresést elutasíthatja. Ebben az 

esetben a megkereső tagállam a panaszt a 

Bizottsághoz továbbíthatja, amely adott 

esetben meghozhatja a szükséges 

intézkedéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  199 

Jeroen Lenaers 

 

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 tíz munkanapon belül 

tájékoztatja a megkereső tagállamot. Az 

érintett tagállamok együttműködnek és 

konzultálnak egymással, hogy megoldást 

találjanak a felmerült problémára. 

Or. nl 

 

Módosítás  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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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 kézhez vételétől számított 

tizenöt munkanapon belül megadják a kért 

információt vagy elvégzik a kért 

ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozási 

cselekményeket, kivéve, ha az érintett 

tagállamok kölcsönösen egyéb 

határidőben állapodnak meg. 

Amennyiben ez nem lehetséges, a 

tagállam a megkeresést elutasíthatja. 

Ebben az esetben a megkereső tagállam a 

panaszt a Bizottsághoz továbbíthatja, 

amely adott esetben meghozhatja a 

szükséges intézkedéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

1071/2009/EK rendelet 

18 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A tagállamok határon átnyúló 

ellenőrzéseket végeznek az érintett 

fuvarozási vállalkozások (anya–

leányvállalatok) tekintetében az 

aránytalan nyereségátcsoportosítással 

vagy alulszámlázással kapcsolatos 

jogsértések feltárása érdekében. 

Or. en 
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Módosítás  202 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A lehető legnagyobb átláthatóság 

biztosítása érdekében közösségi listát 

tesznek közzé azokról a közúti 

árufuvarozókról, amelyek nem tesznek 

eleget a vonatkozó jogi követelményeknek. 

E közösségi lista közösségi szinten 

kidolgozott közös kritériumokon alapszik, 

és azt az Európai Munkaügyi Hatóság 

évente felülvizsgálja. A közösségi listán 

szereplő közúti árufuvarozókra működési 

tilalom vonatkozik. A közösségi lista 

szerinti működési tilalmak a tagállamok 

egész területén alkalmazandók. Kivételes 

esetekben a tagállamok számára lehetővé 

teszik, hogy egyoldalú intézkedéseket 

hozzanak. Vészhelyzetben és előre nem 

látható biztonsági probléma esetén a 

tagállamoknak lehetőségük van a 

működési tilalom azonnali kiszabására 

saját területükön belül. 

Or. en 

Indokolás 

A légi közlekedési ágazat globális feketelistát használ a biztonsági előírásokat nem teljesítő 

légitársaságok tekintetében. Az e listán szereplő cégeknek tilos üzleti tevékenységet 

folytatniuk egészen addig, amíg le nem kerülnek a listáról. Tekintettel arra, hogy a közúti 

fuvarozás szabályainak való megfelelés szorosan összefügg a közúti közlekedésbiztonsággal, 

minél hamarabb be kell vezetni egy hasonló listát, és azt a hamarosan megalakuló Európai 

Munkaügyi Hatóság felelősségére kell bízni. 

 

Módosítás  203 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont 

1071/2009/EK rendelet 

26 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

16. A 26. cikk a következő (3), (4) és 

(5) bekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„  

(3) A tagállamok minden évben 

jelentést készítenek a legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű 

gépjárművek vagy a legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű 

járműszerelvények területükön történő 

használatáról, és ezt a jelentéstételi 

időszak végét követő évben legkésőbb 

június 30-ig továbbítják a Bizottságnak. A 

jelentésnek a következőket kell 

tartalmaznia: 

 

a) a közúti árufuvarozói szakmát 

gyakorló olyan vállalkozásoknak kiadott 

engedélyek száma, amelyek a közúti 

árufuvarozást kizárólag legfeljebb 3,5 

tonna megengedett legnagyobb 

össztömegű gépjárművekkel vagy 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvényekkel végzik; 

 

b) a tagállamban az egyes naptári 

években nyilvántartásba vett olyan 

járművek száma, amelyek megengedett 

legnagyobb össztömege legfeljebb 3,5 

tonna; 

 

c) a tagállamban az egyes naptári 

években december 31-én a 

nyilvántartásban szereplő olyan járművek 

száma összesen, amelyek megengedett 

legnagyobb össztömege legfeljebb 3,5 

tonna; 

 

d) a legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járművek és a 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvények becsült részesedése a 

tagállamban nyilvántartásba vett 

valamennyi járművel végzett összes közúti 

fuvarozási tevékenységből, nemzeti, 

nemzetközi és kabotázsműveletek szerinti 
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bontásban. 

(4) A Bizottság által a (3) bekezdés 

szerint gyűjtött információk és további 

bizonyítékok alapján a Bizottság 

legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a nemzeti vagy nemzetközi 

közúti fuvarozási műveletekben részt vevő, 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű járművek vagy az 

ilyen legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű 

járműszerelvények teljes számának 

alakulásáról. E jelentés alapján a 

Bizottság újraértékeli, hogy szükséges-e 

további intézkedéseket javasolni. 

 

(5) A tagállamok évente jelentést 

tesznek a Bizottságnak a 18. cikk (3) és 

(4) bekezdése értelmében általuk küldött 

megkeresésekről, a többi tagállamtól 

kapott válaszokról, valamint azokról az 

intézkedésekről, amelyeket a kapott 

információk alapján meghoztak.; 

 

”  

Or. en 

 

Módosítás  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1072/2009 

1 cikk 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az üres konténerek vagy raklapok 

fuvarozása díjazás ellenében végzett 

árufuvarozásnak minősül, ha fuvarozási 

szerződés vonatkozik rá.; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1072/2009/EK rendelet 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az üres konténerek vagy raklapok 

fuvarozása díjazás ellenében végzett 

árufuvarozásnak minősül, ha fuvarozási 

szerződés vonatkozik rá.; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  206 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1072/2009/EK rendelet 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az üres konténerek vagy raklapok 

fuvarozása díjazás ellenében végzett 

árufuvarozásnak minősül, ha fuvarozási 

szerződés vonatkozik rá.; 

A III. fejezet alkalmazásában az üres 

konténerek vagy raklapok fuvarozása nem 

minősül díjazás ellenében végzett 

nemzetközi árufuvarozásnak.; 

Or. en 

Indokolás 

Az átmeneti jelleggel végzett, valódi nemzetközi szállítási művelethez egyértelműen 

kapcsolódó kabotázs növelheti a fuvarozás hatékonyságát és csökkentheti a szükségtelen 

üresjáratok számát. A jelenlegi kabotázsrendszert kihasználják a rendszeresen 

kabotázsműveleteket végző cégek, amit meg kell akadályozni az egyenlő versenyfeltételek 

biztosítása érdekében. A csak üres konténereket vagy raklapokat szállító nemzetközi 

fuvarozási műveleteket ezért nem szabad engedélyezni. 
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Módosítás  207 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1072/2009/EK rendelet 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az üres konténerek vagy raklapok 

fuvarozása díjazás ellenében végzett 

árufuvarozásnak minősül, ha fuvarozási 

szerződés vonatkozik rá; 

A kabotázsról szóló III. fejezet 

alkalmazásában az üres konténerek vagy 

raklapok fuvarozása díjazás ellenében 

végzett árufuvarozásnak minősül; 

Or. nl 

 

Módosítás  208 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 (1a) „E rendelet alkalmazandó az áruk 

beérkező és kimenő közúti szállítására – 

mint a kombinált fuvarozás egyik 

szakaszára – is a 92/106/EGK tanácsi 

irányelvben foglaltak szerint.” 

Or. en 

 

Módosítás  209 

Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

1 cikk – 2 bekezdés 



 

AM\1144073HU.docx 109/152 PE616.759v01-00 

 HU 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 1a. az 1. cikk (2) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

(2) Ezt a rendeletet egy tagállamból 

harmadik országba vagy harmadik 

országból tagállamba történő fuvarozás 

esetén a tranzittagállamok területén végzett 

útszakaszokra kell alkalmazni. A rendelet 

nem alkalmazandó a berakodás és 

kirakodás helye szerinti tagállam területén 

végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem 

kötötték meg a Közösség és az érintett 

harmadik ország között szükséges 

egyezményt. 

„(2) Ezt a rendeletet egy tagállamból 

harmadik országba vagy harmadik 

országból tagállamba történő fuvarozás 

esetén a tranzittagállamok területén végzett 

útszakaszokra kell alkalmazni. Ez az 

útszakasz a munkavállalók kiküldetéséről 

szóló irányelv hatálya alá tartozik. A 
rendelet nem alkalmazandó a berakodás és 

kirakodás helye szerinti tagállam területén 

végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem 

kötötték meg a Közösség és az érintett 

harmadik ország között szükséges 

egyezményt. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Módosítás  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

1 cikk – 5 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. az 1. cikk (5) bekezdésének c) 

pontját el kell hagyni. 

Or. fr 

Indokolás 

A jelenlegi 1072/2009/EK rendeletet és annak rendelkezéseit kell alkalmazni a közúti 

árufuvarozói tevékenységekhez használt, a 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett 

össztömegű közúti járművekre vagy a 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű 

járműszerelvényekre is. 
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Módosítás  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

2 cikk – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk 

egy vagy több berakodási ponton való 

begyűjtésétől egy vagy több rendeltetési 

pontra történő kézbesítéséig, a 

fuvarlevélben meghatározottak szerint; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

2 cikk – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk egy 

vagy több berakodási ponton való 

begyűjtésétől egy vagy több rendeltetési 

pontra történő kézbesítéséig, a 

fuvarlevélben meghatározottak szerint; 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk egy 

vagy több berakodási ponton való 

begyűjtésétől egy vagy több rendeltetési 

pontra történő kézbesítéséig, a 

fuvarlevélben meghatározottak szerint, 

elsődlegesen annak biztosítása céljából, 

hogy elkerüljék a kamionok üresjáratait; 

Or. fr 
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Indokolás 

A kabotázs nem válhat közönséges közúti árufuvarozási műveletté. Elsődleges célja annak 

biztosítása, hogy elkerüljék a kamionok üresjáratait. 

 

Módosítás  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

1072/2009 

2 cikk – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk egy 

vagy több berakodási ponton való 

begyűjtésétől egy vagy több rendeltetési 

pontra történő kézbesítéséig, a 

fuvarlevélben meghatározottak szerint;”; 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk egy 

berakodási ponton való begyűjtésétől egy 

rendeltetési pontra történő kézbesítéséig;”; 

Or. en 

 

Módosítás  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

2 cikk – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk egy 

vagy több berakodási ponton való 

begyűjtésétől egy vagy több rendeltetési 

pontra történő kézbesítéséig, a 

fuvarlevélben meghatározottak szerint;”; 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk egy 

berakodási ponton való begyűjtésétől egy 

rendeltetési pontra történő kézbesítéséig;”; 
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Or. en 

Indokolás 

Míg az átmeneti jelleggel végzett és a fuvarozó székhelye szerinti tagállamba irányuló vagy 

onnan kiinduló valódi nemzetközi szállítási művelethez egyértelműen kapcsolódó kabotázs 

növelheti a fuvarozás hatékonyságát és csökkentheti a szükségtelen üresjáratok számát, a 

„nomád” járművezetők révén rendszeresen kabotázsműveleteket végrehajtó vállalatok 

visszaélnek a jelenlegi kabotázsszabályozással. Ezt a fajta szisztematikus kabotázst fel kell 

számolni. 

 

Módosítás  215 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

2 cikk – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk egy 

vagy több berakodási ponton való 

begyűjtésétől egy vagy több rendeltetési 

pontra történő kézbesítéséig, a 

fuvarlevélben meghatározottak szerint; 

6. »kabotázsművelet«: a fogadó 

tagállamban díjazás ellenében ideiglenes 

alapon végzett belföldi fuvarozás, amely 

magában foglalja a fuvarozást az áruk egy 

berakodási ponton való begyűjtésétől egy 

rendeltetési pontra történő kézbesítéséig, a 

fuvarlevélben meghatározottak szerint; 

Or. fr 

 

Módosítás  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

3 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a. a 3. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 
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Általános alapelv „Általános alapelv 

A nemzetközi fuvarozás közösségi 

engedélyhez és – amennyiben a 

járművezető harmadik ország állampolgára 

– járművezetői igazolványhoz kötötten 

végezhető. 

A nemzetközi fuvarozás a 165/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet* 

II. fejezetében meghatározottak szerinti 

intelligens menetíró készülékhez, 
közösségi engedélyhez és – amennyiben a 

járművezető harmadik ország állampolgára 

– járművezetői igazolványhoz kötötten 

végezhető. 

 ” 

 __________________ 

 * Az Európai Parlament és a Tanács 

165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) 

a közúti közlekedésben használt menetíró 

készülékekről, a közúti közlekedésben 

használt menetíró készülékekről szóló 

3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről és a közúti szállításra 

vonatkozó egyes szociális jogszabályok 

összehangolásáról szóló 561/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 

1. o.). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Indokolás 

Az intelligens menetíró készülék elő fogja segíteni a jármű helyzetének munkanap elején és 

végén való kötelező és automatikus rögzítését, és lehetővé fogja tenni egy adott tagállamban a 

vezetési idővel kapcsolatos összesített adatgyűjtést. Ez lehetőséget teremt arra, hogy jelezze 

többek között a munkavállalók kiküldetésére és a kabotázsra vonatkozó szabályoknak való 

megfelelést. 

 

Módosítás  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

3 cikk 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 2a. a 3. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

A nemzetközi fuvarozás közösségi 

engedélyhez és – amennyiben a 

járművezető harmadik ország állampolgára 

– járművezetői igazolványhoz kötötten 

végezhető. 

„A nemzetközi fuvarozás közösségi 

engedélyhez, a 165/2014/EU rendeletnek 

megfelelő intelligens menetíró 

készülékhez, és – amennyiben a 

járművezető harmadik ország állampolgára 

– járművezetői igazolványhoz kötötten 

végezhető. 

 ” 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:HU:PDF) 

 

Módosítás  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

1072/2009 

3 cikk Általános alapelvek 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a. a 3. cikk a következőképpen 

módosul: 

A nemzetközi fuvarozás közösségi 

engedélyhez és – amennyiben a 

járművezető harmadik ország állampolgára 

– járművezetői igazolványhoz kötötten 

végezhető. 

„A nemzetközi fuvarozás a 165/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet II. 

fejezetében meghatározottak szerinti 

intelligens menetíró készülékhez, 
közösségi engedélyhez és – amennyiben a 

járművezető harmadik ország állampolgára 

– járművezetői igazolványhoz kötötten 

végezhető. 

 „ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=HU) 
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Módosítás  219 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

8. cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„  

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon 

jármű gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor; 

 

”  

Or. nl 

 

Módosítás  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009 rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 
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(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.”; 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével legfeljebb három 

kabotázsműveletet végezni egy másik 

tagállamból vagy harmadik országból a 

fogadó tagállamba irányuló nemzetközi 

fuvarozást követően. A kabotázsművelet 

keretében az első berakodást a beérkező 

nemzetközi fuvarozás keretében végzett 

legutolsó kirakodás utáni napon 00:00 

órakor kezdhetik meg. A fogadó tagállam 

elhagyását megelőző kabotázsművelet 

utolsó árukirakodásának 7 nappal a 

fogadó tagállamba irányuló nemzetközi 

fuvarozáshoz kapcsolódó kirakodás után 

meg kell történnie. Az első albekezdésben 

említett határidőn belül a fuvarozók az 

első albekezdés értelmében engedélyezett 

kabotázsművelet közül néhányat vagy 

azok mindegyikét bármely tagállamban 

elvégezhetik azzal a feltétellel, hogy 

tevékenységük az adott tagállam területére 

történő, rakomány nélküli belépést követő 

3 napon belül tagállamonként egy 

kabotázsműveletre korlátozott. A 

kabotázsidőszak a hetedik napon 24:00 

órakor jár le. 

Or. en 

 

Módosítás  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 
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jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.”; 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 24 

órán belül kerül sor. 

 A közúti fuvarozási vállalkozásoknak nem 

engedélyezik, hogy ugyanazzal a 

gépjárművel vagy járműszerelvény 

esetében ugyanazon jármű gépjárművével 

kabotázsműveleteket hajtsanak végre a 

fogadó tagállamban az első albekezdésben 

említett 24 órás időszak lejártától 

számított 7 napon belül. 

Or. en 

 

Módosítás  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.”; 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

1 napon belül kerül sor. 
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 A közúti fuvarozási vállalkozásoknak nem 

engedélyezik, hogy ugyanazzal a 

gépjárművel vagy járműszerelvény 

esetében ugyanazon jármű gépjárművével 

kabotázsműveleteket hajtsanak végre 

ugyanabban a fogadó tagállamban az első 

albekezdésben említett 24 órás időszak 

lejártától számított 7 napon belül. 

Or. en 

 

Módosítás  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor. 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók nem 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban. 

Or. fr 

 

Módosítás  224 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 
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1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.”; 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban az 

említett, fuvarozási szerződés tárgyát 

képező beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében végzett legutolsó kirakodástól 

számított 3 napon belül kerül sor. Ugyanaz 

a jármű nem végezhet 

kabotázsműveleteket ugyanabban a 

fogadó tagállamban az általa végzett 

kabotázsművelet végétől számított 7 napon 

belül. 

Or. en 

Indokolás 

A szisztematikus kabotázs megelőzése érdekében a fuvarozó kabotázsműveleteit türelmi 

időszaknak kell kísérnie, mielőtt újabb kabotázsműveletet végezhetne ugyanabban a fogadó 

tagállamban. 

 

Módosítás  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 1072/2009 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 
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keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.; 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

három napon belül kerül sor. 

 E bekezdés első albekezdésében említett 

járműveknek legkésőbb a tagállamból 

való kilépéstől számított két héten belül 

vissza kell térniük az adott tagállam 

területére. 

Or. it 

 

Módosítás  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor. 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban az üresen 

való visszatérés elkerülése érdekében. Az 

engedélyezett egyetlen kabotázsművelet 

keretében az utolsó kirakodásra a fogadó 

tagállamban a beérkező nemzetközi 

fuvarozás keretében végzett legutolsó 

kirakodástól számított 3 napon belül kerül 



 

AM\1144073HU.docx 121/152 PE616.759v01-00 

 HU 

sor. 

Or. fr 

Indokolás 

A fuvarozók közötti tisztességtelen versenyhelyzetek elkerülése érdekében a kabotázst 

szabályozni kell és egy három napon belül végrehajtandó műveletre kell korlátozni. Ez a 

gyakorlat nem válhat közönséges közúti árufuvarozási műveletté. Csupán a nemzetközi 

árufuvarozás környezetvédelmi és gazdasági jövedelmezőségi szempontjait elégíti ki azzal, 

hogy lehetővé teszi a kamionok üresjáratainak elkerülését. 

 

Módosítás  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009 rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.; 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

6 napon belül kerül sor.; 

Or. en 

 

Módosítás  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 
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1072/2009 rendelet 

8 cikk 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.; 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

7 napon belül kerül sor.; 

Or. pl 

Indokolás 

Az Európai Unió fehér könyvének megállapításai szerint a kabotázsműveleteket fokozatosan 

kell liberalizálni. Ezért javasolt a kabotázsművelet végrehajtására megadott 7 napos időszak 

megtartása, a műveletek számának korlátozása nélkül, mivel ez nehezen ellenőrizhető. 

 

Módosítás  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

(2) Amint a fuvarozó székhelye 

szerinti tagállamba irányuló vagy onnan 

kiinduló, nemzetközi fuvarozás keretében 

szállított árut kézbesítették, a fuvarozó 

jogosult ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 
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gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.”; 

végezni a fogadó tagállamban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban az 

említett, fuvarozási szerződés tárgyát 

képező beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében végzett legutolsó kirakodástól 

számított 48 órán belül kerül sor.”; 

Or. en 

 

Módosítás  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.”; 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

7 napon belül kerül sor.; 

Or. en 

 

Módosítás  231 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 
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1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor.”; 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

7 napon belül kerül sor. 

Or. en 

 

Módosítás  232 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

8. cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 
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5 napon belül kerül sor; 3 napon belül kerül ; 

Or. nl 

 

Módosítás  233 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor. 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

1 napon belül kerül sor. 

Or. fr 

 

Módosítás  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 a bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a szöveg a következő (2a) 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(2a) A kabotázsműveletek díjazását az 

abban az államban hatályos szabályok 

szerint kell megállapítani, ahol a kabotázs 

történik. A korábban a fogadó tagállam 

jogától való eltérés értelmében vett 

kabotázs tehát tiltott.” 

Or. fr 

 

Módosítás  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) E műveletek célja a vállalkozás 

székhelye szerinti tagállamba való 

visszatérés. 

Or. es 

 

Módosítás  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

1072/2009 rendelet 

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nem honos fuvarozó által a fogadó 

tagállamban folytatott belföldi közúti 

árufuvarozási szolgáltatások csak akkor 

tekinthetők e rendelettel összhangban 

állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 

A nem honos fuvarozó által a fogadó 

tagállamban folytatott belföldi közúti 

árufuvarozási szolgáltatások csak akkor 

tekinthetők e rendelettel összhangban 

állónak, ha a fuvarozó fuvarlevéllel 
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bizonyítékot tud felmutatni a megelőző 

nemzetközi fuvarozásról.; 

egyértelmű bizonyítékot tud felmutatni a 

megelőző nemzetközi fuvarozásról és 

minden egyes ezt követő 

kabotázsműveletről. A fuvarlevélnek a 

járműben könnyen elérhetőnek kell 

lennie. 

 Minden egyes fuvarlevélnek tartalmaznia 

kell az igénybe vett gépjármű és pótkocsi 

rendszámát. A fuvarlevél elektronikusan, 

számítógépek általi tárolásra és 

feldolgozásra közvetlenül alkalmas, 

felülvizsgálható strukturált formátumban, 

például elektronikus fuvarlevélként 

(eCMR) nyújtható be. 

 Nincs szükség további dokumentumokra 

az e cikkben meghatározott előírásoknak 

való megfelelés bizonyításához. 

 A nyilvántartási adatokat az előző 28 

napra vonatkozóan őrzik meg. A 

nyilvántartást a vállalkozás székhelyen 

őrzik. Közúti ellenőrzés során 

engedélyezni kell a járművezető számára, 

hogy kapcsolatba lépjen a vállalkozás 

székhelyével, a szállításszervezővel vagy 

más olyan személlyel vagy szervezettel, 

aki/amely rendelkezésre bocsáthatja az 

előző 28 nap fuvarleveleit. 

Or. en 

 

Módosítás  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A nem honos fuvarozó által a fogadó 

tagállamban folytatott belföldi közúti 

árufuvarozási szolgáltatások csak akkor 

tekinthetők e rendelettel összhangban 

állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 

A nem honos fuvarozó által a fogadó 

tagállamban folytatott belföldi közúti 

árufuvarozási szolgáltatások csak akkor 

tekinthetők e rendelettel összhangban 

állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 
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bizonyítékot tud felmutatni a megelőző 

nemzetközi fuvarozásról.”; 

bizonyítékot tud felmutatni a székhelye 

szerinti tagállamba irányuló vagy onnan 

kiinduló, megelőző nemzetközi 

fuvarozásról, és ha az előző nemzetközi 

fuvarozásra vonatkozó fuvarozási 

szerződés értéke nem egyértelműen 

alacsonyabb, mint a kabotázsműveletekre 

vonatkozó fuvarozási szerződések 

összértéke. 

Or. en 

 

Módosítás  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – b pont – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nem honos fuvarozó által a fogadó 

tagállamban folytatott belföldi közúti 

árufuvarozási szolgáltatások csak akkor 

tekinthetők e rendelettel összhangban 

állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 

bizonyítékot tud felmutatni a megelőző 

nemzetközi fuvarozásról. 

A nem honos fuvarozó által a fogadó 

tagállamban folytatott belföldi közúti 

árufuvarozási szolgáltatások nem 

tekinthetők e rendelettel összhangban 

állónak. 

Or. fr 

 

Módosítás  239 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

1072/2009/EK rendelet 

8. cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nem honos fuvarozó által a fogadó 

tagállamban folytatott belföldi közúti 

árufuvarozási szolgáltatások csak akkor 

A nem honos fuvarozó által a fogadó 

tagállamban folytatott belföldi közúti 

árufuvarozási szolgáltatások csak akkor 
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tekinthetők e rendelettel összhangban 

állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 

bizonyítékot tud felmutatni a megelőző 

nemzetközi fuvarozásról; 

tekinthetők e rendelettel összhangban 

állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 

bizonyítékot tud felmutatni a megelőző 

valódi nemzetközi fuvarozásról; 

Or. nl 

 

Módosítás  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(3a) Az e cikkben meghatározott 

feltételek teljesítésének bizonyításához a 

kabotázsműveletet fogadó tagállam 

illetékes hatóságai az alábbiakat 

igazolják: 

 a) a menetíró készülék által az adott 

nap és az előző 56 nap tekintetében mért 

adatok; 

 b) az adott nap és az előző 56 nap 

elektronikus fuvarlevelei; 

 c) az (1) bekezdésben említett 

értesítés. 

 ” 

Or. en 

 

Módosítás  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b a pont (új) 
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1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ba) a 8. cikk (4) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

Nincs szükség további dokumentumokra 
az e cikkben lefektetett előírásoknak való 

megfelelés bizonyításához. 

Az e cikkben lefektetett előírásoknak való 

megfelelés bizonyításához a 

kabotázsműveletet fogadó tagállam 

illetékes hatóságai további 

dokumentumokat és igazoló adatokat 

kérhetnek az alábbiakkal kapcsolatban: 

 a) menetíró készülék; 

 b) elektronikus fuvarlevél. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=hu) 

 

Módosítás  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 4 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a 

fogadó tagállam ellenőrzésre jogosult 

hivatalos személye számára kell bemutatni 

vagy továbbítani, kérésre, a közúti 

ellenőrzés alatt. E bizonyíték bemutatható 

vagy továbbítható elektronikusan is egy 

felülvizsgálható strukturált formátum 

alkalmazásával, amely közvetlenül 

tárolható számítógépen és feldolgozható 

számítógéppel, mint például az eCMR.* A 

közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a 

járművezető számára, hogy kapcsolatba 

lépjen a (3) bekezdésben említett 

A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a 

járműben kell tárolni, és a fogadó 

tagállam ellenőrzésre jogosult hivatalos 

személye számára kell bemutatni vagy 

továbbítani, kérésre, a közúti ellenőrzés 

alatt. E bizonyíték bemutatható vagy 

továbbítható elektronikusan is egy 

felülvizsgálható strukturált formátum 

alkalmazásával, amely közvetlenül 

tárolható számítógépen és feldolgozható 

számítógéppel, mint például az 

elektronikus fuvarlevél (eCMR).* A 

közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a 
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bizonyítékot szolgáltatni képes központi 

irodával, szakmai irányítóval vagy bármely 

más személlyel vagy jogalannyal. 

járművezető számára, hogy kapcsolatba 

lépjen a (3) bekezdésben említett további 

bizonyítékokat szolgáltatni képes központi 

irodával, szakmai irányítóval vagy bármely 

más személlyel vagy jogalannyal. 

Or. en 

 

Módosítás  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 4 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a 

fogadó tagállam ellenőrzésre jogosult 

hivatalos személye számára kell bemutatni 

vagy továbbítani, kérésre, a közúti 

ellenőrzés alatt. E bizonyíték bemutatható 

vagy továbbítható elektronikusan is egy 

felülvizsgálható strukturált formátum 

alkalmazásával, amely közvetlenül 

tárolható számítógépen és feldolgozható 

számítógéppel, mint például az eCMR.* A 

közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a 

járművezető számára, hogy kapcsolatba 

lépjen a (3) bekezdésben említett 

bizonyítékot szolgáltatni képes központi 

irodával, szakmai irányítóval vagy bármely 

más személlyel vagy jogalannyal. 

A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a 

járműben kell tárolni, és a fogadó 

tagállam ellenőrzésre jogosult hivatalos 

személye számára kell bemutatni vagy 

továbbítani, kérésre, a közúti ellenőrzés 

alatt. E bizonyíték bemutatható vagy 

továbbítható elektronikusan is egy 

felülvizsgálható strukturált formátum 

alkalmazásával, amely közvetlenül 

tárolható számítógépen és feldolgozható 

számítógéppel, mint például az eCMR.* A 

közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a 

járművezető számára, hogy kapcsolatba 

lépjen a (3) bekezdésben említett 

bizonyítékot szolgáltatni képes központi 

irodával, szakmai irányítóval vagy bármely 

más személlyel vagy jogalannyal. 

Or. en 

 

Módosítás  244 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 
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1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 4 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (3) bekezdésben említett bizonyítékot 

kérésre a fogadó tagállam ellenőrzésre 

jogosult hivatalos személye számára kell 

bemutatni vagy továbbítani a közúti 

ellenőrzés alatt. E bizonyíték bemutatható 

vagy továbbítható elektronikusan is egy 

felülvizsgálható strukturált formátum 

alkalmazásával, amely közvetlenül 

tárolható számítógépen és feldolgozható 

számítógéppel, mint például az eCMR.* A 

közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a 

járművezető számára, hogy kapcsolatba 

lépjen a (3) bekezdésben említett 

bizonyítékot szolgáltatni képes központi 

irodával, szakmai irányítóval vagy bármely 

más személlyel vagy jogalannyal. 

A (3) bekezdésben említett bizonyítékot 

kérésre a fogadó tagállam ellenőrzésre 

jogosult hivatalos személye számára kell 

bemutatni a közúti ellenőrzés alatt. E 

bizonyíték bemutatható vagy továbbítható 

elektronikusan is egy felülvizsgálható 

strukturált formátum alkalmazásával, 

amely közvetlenül tárolható számítógépen 

és feldolgozható számítógéppel, mint 

például az eCMR.* A közúti ellenőrzés 

során engedélyezni kell a járművezető 

számára, hogy kapcsolatba lépjen a 

(3) bekezdésben említett bizonyítékot 

szolgáltatni képes központi irodával, 

szakmai irányítóval vagy bármely más 

személlyel vagy jogalannyal. 

Or. fr 

 

Módosítás  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

1072/2009 rendelet 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

_________________ törölve 

Or. en 

Indokolás 

Elavult. 

 

Módosítás  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4b) Az e rendeletnek való megfelelés 

hatékony ellenőrzésének biztosítása 

érdekében a fuvarozási vállalkozások 

legkésőbb a kabotázsművelet kezdete előtt 

írásos nyilatkozat formájában értesítik a 

kabotázsműveletet fogadó tagállam 

érintett nemzeti illetékes hatóságait a 

fogadó tagállam hivatalos nyelvén vagy 

nyelvein, vagy a fogadó tagállam által 

elfogadott egyéb nyelven vagy nyelveken a 

kabotázsműveletek hatékony ellenőrzését 

lehetővé tevő vonatkozó információkról, 

többek között legalább az alábbiakról; 

 a) a feladó személyazonossága; 

 b) a kabotázsművelet becsült 

időtartama; 

 c) az egyes fuvarozók következő 

adatai: név, lakóhely szerinti tagállam, a 

munkaszerződés nyilvántartásba vételi 

helye szerinti tagállam, a 

társadalombiztosítási járulékok fizetési 

helye szerinti tagállam, valamint a 

társadalombiztosítási vagy nemzeti 

biztosítási szám. 

Or. en 

 

Módosítás  247 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 5a. a 9. cikk a következőképpen 

módosul: 

9. cikk „9. cikk 

A kabotázsműveletekre alkalmazandó 

szabályok 

A kabotázsműveletekre alkalmazandó 

szabályok 

(1) A kabotázsműveletek végzése – a 

közösségi jogszabályok alkalmazására is 

figyelemmel – a fogadó tagállamban 

hatályos törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések hatálya alá 

tartozik az alábbiak tekintetében: 

(1) A kabotázsműveletek végzése – a 

közösségi jogszabályok alkalmazására is 

figyelemmel – a fogadó tagállamban 

hatályos törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések hatálya alá 

tartozik az alábbiak tekintetében: 

a) a fuvarozási szerződésre irányadó 

feltételek; 

a) a fuvarozási szerződésre irányadó 

feltételek; 

b) a közúti járművek tömege és 

méretei; 

b) a közúti járművek tömege és 

méretei; 

c) bizonyos árukategóriák, különösen 

a veszélyes áruk, romlandó élelmiszerek és 

élő állatok szállítására vonatkozó 

követelmények; 

c) bizonyos árukategóriák, különösen 

a veszélyes áruk, romlandó élelmiszerek és 

élő állatok szállítására vonatkozó 

követelmények; 

d) vezetési és pihenőidők; d) vezetési és pihenőidők; 

e) a fuvarozási szolgáltatásokra 

vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa). 

e) a fuvarozási szolgáltatásokra 

vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa); 

Az első albekezdés b) pontjában említett 

tömeg- és méretadatok adott esetben 

túlléphetik a fuvarozó székhelye szerinti 

tagállamban megállapított értékeket, de 

semmiképpen nem haladhatják meg a 

fogadó tagállam által a belföldi közlekedés 

tekintetében meghatározott határokat vagy 

a Közösségen belül közlekedő egyes közúti 

járművek nemzeti és a nemzetközi 

forgalomban megengedett legnagyobb 

méreteinek, valamint a nemzetközi 

forgalomban megengedett legnagyobb 

össztömegének megállapításáról szóló, 

1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv 

6. cikkének (1) bekezdése szerinti 

tanúsítványokban említett műszaki 

jellemzőket. 

ea) a bérek és az éves szabadság 

minimális szintje a 96/71/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) 

bekezdése első albekezdésének b) és c) 

pontjában rögzítettek szerint. 

Az állampolgárságon vagy a székhelyen 

alapuló hátrányos megkülönböztetés 

Az első albekezdés b) pontjában említett 

tömeg- és méretadatok adott esetben 
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megakadályozására az (1) bekezdés 

szerinti törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések a fogadó tagállamnak a 

honos fuvarozóira alkalmazott 

rendelkezéseivel megegyező feltételekkel 

vonatkoznak a nem honos fuvarozókra. 

túlléphetik a fuvarozó székhelye szerinti 

tagállamban megállapított értékeket, de 

semmiképpen nem haladhatják meg a 

fogadó tagállam által a belföldi közlekedés 

tekintetében meghatározott határokat vagy 

a Közösségen belül közlekedő egyes közúti 

járművek nemzeti és a nemzetközi 

forgalomban megengedett legnagyobb 

méreteinek, valamint a nemzetközi 

forgalomban megengedett legnagyobb 

össztömegének megállapításáról szóló, 

1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv 

6. cikkének (1) bekezdése szerinti 

tanúsítványokban említett műszaki 

jellemzőket. 

 Az állampolgárságon vagy a székhelyen 

alapuló hátrányos megkülönböztetés 

megakadályozására az (1) bekezdés 

szerinti törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések a fogadó tagállamnak a 

honos fuvarozóira alkalmazott 

rendelkezéseivel megegyező feltételekkel 

vonatkoznak a nem honos fuvarozókra. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

Indokolás 

Annak tisztázása, hogy a kiküldött munkavállalókra vonatkozó feltételek (a bérek és az éves 

szabadság minimális szintje) minden kabotázsműveletre közvetlenül és teljes mértékben 

alkalmazandók a teljes fuvarozási művelet fogadó tagállamban való végzésének első napjától 

kezdve. 

 

Módosítás  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

8 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. a rendelet a következő 8a. cikkel 

egészül ki: 

 „ 

 Elektronikus értesítés 

 A fuvarozó vállalkozások elektronikus 

értesítés formájában vagy minden 

elvégzett kabotázsművelet előtt írásban 

biztosítják, hogy valamennyi tagállam 

illetékes hatóságai legkésőbb a 

kabotázsművelet kezdete előtt kellőképpen 

értesüljenek a kabotázsműveletről és a 

kabotázsműveletek hatékony ellenőrzését 

lehetővé tevő vonatkozó információkról. 

Ezen értesítést a fogadó tagállam egyik 

hivatalos nyelvén vagy egy másik 

elfogadott nyelven kell megtenni, és 

tartalmaznia kell a következő 

információkat: 

 i. a feladó neve; 

 ii. a művelet becsült időtartama; 

 iii. a vezető neve, lakóhely szerinti 

tagállama, valamint a 

társadalombiztosítási járulék és a 

társadalombiztosítási szám szerinti ország; 

 ” 

Or. en 

 

Módosítás  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

1072/2009 rendelet 

9 cikk – 1 bekezdés – f pont (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 5a. a 9. cikk (1) bekezdése a következő 

f) ponttal egészül ki: 
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 „f) a 2006/22/EK irányelvnek a 

végrehajtási követelmények tekintetében 

történő módosításáról, valamint a 

96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU 

irányelvhez kapcsolódóan a közúti 

szállítási ágazatban dolgozó járművezetők 

kiküldetésére vonatkozó különös 

szabályok meghatározásáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvből eredő 

szabályok alkalmazása; 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Indokolás 

Az ágazatra vonatkozó minden követelmény kizárólag különös szabályból eredhet. 

 

Módosítás  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 1072/2009 

9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. a 9. cikk (1) bekezdése a következő 

ponttal egészül ki: 

 „ea) a bérek és az éves szabadság 

minimális szintje a 96/71/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) 

bekezdése első albekezdésének b) és c) 

pontjában rögzítettek szerint.” 

Or. it 

 

Módosítás  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

1072/2009 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 5a. a 9. cikk a következőképpen 

módosul: 

(1) A kabotázsműveletek végzése – a 

közösségi jogszabályok alkalmazására is 

figyelemmel – a fogadó tagállamban 

hatályos törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések hatálya alá 

tartozik az alábbiak tekintetében:a) a 

fuvarozási szerződésre irányadó 

feltételek;b) bizonyos árukategóriák, 

különösen a veszélyes áruk, romlandó 

élelmiszerek és élő állatok szállítására 

vonatkozó követelmények;c) bizonyos 

árukategóriák, különösen a veszélyes áruk, 

romlandó élelmiszerek és élő állatok 

szállítására vonatkozó követelmények;d) 

vezetési és pihenőidők;e) a fuvarozási 

szolgáltatásokra vonatkozó 

hozzáadottérték-adó (héa). 

(1) A kabotázsműveletek végzése – a 

közösségi jogszabályok alkalmazására is 

figyelemmel – a fogadó tagállamban 

hatályos törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések hatálya alá 

tartozik az alábbiak tekintetében: a) a 

fuvarozási szerződésre irányadó feltételek; 

b) bizonyos árukategóriák, különösen a 

veszélyes áruk, romlandó élelmiszerek és 

élő állatok szállítására vonatkozó 

követelmények; c) bizonyos árukategóriák, 

különösen a veszélyes áruk, romlandó 

élelmiszerek és élő állatok szállítására 

vonatkozó követelmények; d) vezetési és 

pihenőidők; e) a fuvarozási 

szolgáltatásokra vonatkozó 

hozzáadottérték-adó (héa); f) a 

munkavállalók kiküldetésének feltételei. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=HU) 

 

Módosítás  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. a 9. cikk (1) bekezdése a következő 
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ponttal egészül ki: 

 ea) a bérek és az éves szabadság 

minimális szintje a 96/71/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikke 

(1) bekezdése első albekezdésének b) és c) 

pontjában rögzítettek szerint. 

 __________________ 

 * Az Európai Parlament és a Tanács 

96/71/EK irányelve (1996. december 16.) 

a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről 

(HL L 18., 1997.1.21., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. a rendelet a következő 10a. cikkel 

egészül ki: 

törölve 

„  

10a. cikk  

Ellenőrzések  

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön 

végzett valamennyi kabotázsművelet 

legalább 2%-át ellenőrizzék. Ezt a 

százalékos arányt 2022. január 1-jétől 

legalább 3%-ra emelik. E százalékos 

arány kiszámításának alapja az adott 

tagállamban a t-2. évben végzett összes 

kabotázstevékenység tonnakilométerben 

kifejezve, az Eurostat adatai alapján. 

 

(2) A tagállamok azokra a 

vállalkozásokra összpontosítanak, 
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amelyek besorolásuk szerint 

megnövekedett kockázatot jelentenek az e 

fejezet rájuk vonatkozó rendelkezéseinek 

megsértése szempontjából. Erre a célra a 

tagállamok a 2006/22/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv*** 9. cikke 

szerint általuk létrehozott és az 

1071/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet**** 12. cikkének 

megfelelően kibővített kockázatértékelő 

rendszerben e jogsértések kockázatát 

önálló kockázatnak tekintik. 

(3) A tagállamok legalább évente 

háromszor összehangolt közúti 

ellenőrzéseket folytatnak a 

kabotázsműveleteket illetően. Ezeket az 

ellenőrzéseket legalább két tagállam 

közúti fuvarozásra irányadó szabályok 

érvényesítéséért felelős hatóságai 

egyidejűleg végzik, mindegyik a saját 

területén. Az 1071/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet**** 

18. cikkének (1) bekezdésével 

összhangban kijelölt nemzeti 

kapcsolattartók információt cserélnek az 

összehangolt közúti ellenőrzések nyomán 

feltárt jogsértések számáról és típusairól. 

 

______________________  

*** Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) 

a közúti szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályokkal kapcsolatos 

3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi 

rendelet végrehajtásának 

minimumfeltételeiről (HL L 102., 

2006.4.11., 35. o.). 

 

****Az Európai Parlament és a Tanács 

1071/2009/EK rendelete 

(2009. október 21.) a közúti fuvarozói 

szakma gyakorlására vonatkozó feltételek 

közös szabályainak megállapításáról és a 

96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 

51. o.).; 

 

”  
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Or. en 

 

Módosítás  254 

Siôn Simon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. a szöveg a következő 10 a. cikkel 

egészül ki: 

 „Az e fejezetben szereplő kötelezettségek 

fokozottabb érvényesítése érdekében a 

tagállamok biztosítják, hogy területükön 

egységes nemzeti végrehajtási stratégiát 

alkalmaznak. E stratégiának a 

2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv* 9. cikkében említett, nagy 

kockázatot jelentő vállalkozásokra kell 

összpontosítania, és fel kell használnia az 

intelligens menetíró készülékek által 56 

napig rögzített, feldolgozott és tárolt 

információkat és adatokat. Az intelligens 

menetíró készülékeket kötelező jelleggel, 

legkésőbb 2020. január 2-ig vezetik be a 

nemzetközi fuvarozást és kabotázst végző 

valamennyi jármű tekintetében. 

 __________________ 

 * Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) 

a közúti szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályokkal kapcsolatos 

3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi 

rendelet végrehajtásának 

minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

Or. en 
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Módosítás  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009 rendelet 

10 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön 

végzett valamennyi kabotázsművelet 

legalább 2 %-át ellenőrizzék. Ezt a 

százalékos arányt 2022. január 1-jétől 

legalább 3 %-ra emelik. E százalékos 

arány kiszámításának alapja az adott 

tagállamban a t-2. évben végzett összes 

kabotázstevékenység tonnakilométerben 

kifejezve, az Eurostat adatai alapján. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  256 

Helga Stevens 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 2 %-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

(1) A tagállamok felelősek azért, hogy 

területükön hatékony jogérvényesítési 

politikát folytassanak. A tagállamok e 

politika részeként oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 2 %-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 
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adatai alapján. 

Or. nl 

 

Módosítás  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 2%-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 3%-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

(1) Külföldön nyilvántartásba vett 

fuvarozó nem végezhet kabotázst. A 

tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 4%-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 6%-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

Or. fr 

 

Módosítás  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 2 %-

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 8%-
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át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 10%-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 2 %-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 6%-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 8%-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  260 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 1 bekezdés 



 

AM\1144073HU.docx 145/152 PE616.759v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 2%-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 3%-ra emelik. 

E százalékos arány kiszámításának alapja 

az adott tagállamban a t-2. évben végzett 

összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 4%-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 6%-ra emelik. 

E százalékos arány kiszámításának alapja 

az adott tagállamban a t-2. évben végzett 

összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

Or. nl 

 

Módosítás  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 1072/2009 

10 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 2 %-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

(1) A tagállamok oly módon szervezik 

ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 

minden naptári évben a területükön végzett 

valamennyi kabotázsművelet legalább 5%-

át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 

2022. január 1-jétől legalább 10%-ra 

emelik. E százalékos arány kiszámításának 

alapja az adott tagállamban a t-2. évben 

végzett összes kabotázstevékenység 

tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat 

adatai alapján. 

Or. it 

 

Módosítás  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok legalább évente 

háromszor összehangolt közúti 

ellenőrzéseket folytatnak a 

kabotázsműveleteket illetően. Ezeket az 

ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti 

fuvarozásra irányadó szabályok 

érvényesítéséért felelős hatóságai 

egyidejűleg végzik, mindegyik a saját 

területén. Az 1071/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet**** 

18. cikkének (1) bekezdésével összhangban 

kijelölt nemzeti kapcsolattartók 

információt cserélnek az összehangolt 

közúti ellenőrzések nyomán feltárt 

jogsértések számáról és típusairól. 

(3) A tagállamok legalább évente 

hatszor összehangolt közúti ellenőrzéseket 

folytatnak a kabotázsműveleteket illetően, 

amelyekre a 2006/22/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek 

megfelelően elvégzendő ellenőrzésekkel 

összefüggésben kerülhet sor. Ezeket az 

ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti 

fuvarozásra irányadó szabályok 

érvényesítéséért felelős hatóságai 

egyidejűleg végzik, mindegyik a saját 

területén. Az 1071/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet**** 

18. cikkének (1) bekezdésével összhangban 

kijelölt nemzeti kapcsolattartók 

információt cserélnek az összehangolt 

közúti ellenőrzések nyomán feltárt 

jogsértések számáról és típusairól. 

Or. en 

 

Módosítás  263 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok legalább évente 

háromszor összehangolt közúti 

ellenőrzéseket folytatnak a 

kabotázsműveleteket illetően. Ezeket az 

ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti 

fuvarozásra irányadó szabályok 

érvényesítéséért felelős hatóságai 

egyidejűleg végzik, mindegyik a saját 

területén. Az 1071/2009/EK európai 

(3) A tagállamok legalább évente 

hatszor összehangolt közúti ellenőrzéseket 

folytatnak a kabotázsműveleteket illetően, 

amelyek egybeeshetnek a 2006/22/EK 

irányelv 5. cikkének megfelelően 

elvégzendő ellenőrzésekkel. Ezeket az 

ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti 

fuvarozásra irányadó szabályok 

érvényesítéséért felelős hatóságai 
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parlamenti és tanácsi rendelet**** 

18. cikkének (1) bekezdésével összhangban 

kijelölt nemzeti kapcsolattartók 

információt cserélnek az összehangolt 

közúti ellenőrzések nyomán feltárt 

jogsértések számáról és típusairól. 

egyidejűleg végzik, mindegyik a saját 

területén. Az 1071/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet**** 

18. cikkének (1) bekezdésével összhangban 

kijelölt nemzeti kapcsolattartók 

információt cserélnek az összehangolt 

közúti ellenőrzések nyomán feltárt 

jogsértések számáról és típusairól. 

Or. nl 

 

Módosítás  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1072/2009/EK rendelet 

10 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok legalább évente 

háromszor összehangolt közúti 

ellenőrzéseket folytatnak a 

kabotázsműveleteket illetően. Ezeket az 

ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti 

fuvarozásra irányadó szabályok 

érvényesítéséért felelős hatóságai 

egyidejűleg végzik, mindegyik a saját 

területén. Az 1071/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet**** 

18. cikkének (1) bekezdésével összhangban 

kijelölt nemzeti kapcsolattartók 

információt cserélnek az összehangolt 

közúti ellenőrzések nyomán feltárt 

jogsértések számáról és típusairól. 

(3) A tagállamok legalább évente 

hatszor összehangolt közúti ellenőrzéseket 

folytatnak a kabotázsműveleteket illetően, 

amelyek egybeeshetnek a 2006/22/EK 

irányelv 5. cikkének megfelelően 

elvégzendő ellenőrzésekkel. Ezeket az 

ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti 

fuvarozásra irányadó szabályok 

érvényesítéséért felelős hatóságai 

egyidejűleg végzik, mindegyik a saját 

területén. Az 1071/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet**** 

18. cikkének (1) bekezdésével összhangban 

kijelölt nemzeti kapcsolattartók 

információt cserélnek az összehangolt 

közúti ellenőrzések nyomán feltárt 

jogsértések számáról és típusairól. 

Or. fr 

 

Módosítás  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont (új) 

1071/2009/EK rendelet 

10 a cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok évente legalább 

egyszer összehangolt könyvelési 

ellenőrzéseket folytatnak a más 

tagállamokban leányvállalatokkal 

rendelkező fuvarozócégek tekintetében, 

hogy azonosítsák és szankcionálják az 

aránytalan nyereségátcsoportosítási és 

alulszámlázási eseteket. 

Or. en 

 

Módosítás  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1072/2009/EK rendelet 

14 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

14a. cikk törölve 

Or. en 

 

Módosítás  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1072/2009/EK rendelet 

14 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Felelősségre vonhatóság törölve 

Or. en 
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Módosítás  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1072/2009/EK rendelet 

14 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok szankciót állapítanak meg a 

feladókkal, szállítmányozókkal, 

vállalkozókkal és alvállalkozókkal 

szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, 

ha tudatosan olyan fuvarozási 

szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek 

sértik ezt a rendeletet. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1072/2009/EK rendelet 

14 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok szankciót állapítanak meg a 

feladókkal, szállítmányozókkal, 

vállalkozókkal és alvállalkozókkal 

szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, 

ha tudatosan olyan fuvarozási 

szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek 

sértik ezt a rendeletet. 

A tagállamok hatékony és elrettentő erejű 

szankciót állapítanak meg a feladókkal, 

szállítmányozókkal, vállalkozókkal és 

alvállalkozókkal szemben a II. és III. 

fejezet megsértéséért, ha olyan fuvarozási 

szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek 

sértik ezt a rendeletet. 

Or. en 

 

Módosítás  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1072/2009/EK rendelet 1072/2009 

14 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok szankciót állapítanak meg a 

feladókkal, szállítmányozókkal, 

vállalkozókkal és alvállalkozókkal 

szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, 

ha tudatosan olyan fuvarozási 

szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek 

sértik ezt a rendeletet. 

A tagállamok hatékony, arányos és 

elrettentő erejű szankciót állapítanak meg 

a feladókkal, szállítmányozókkal, 

vállalkozókkal és alvállalkozókkal 

szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, 

ha olyan fuvarozási szolgáltatásokat 

rendelnek meg, amelyek sértik ezt a 

rendeletet. 

Or. it 

 

Módosítás  271 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

17 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság 2022 végéig jelentést 

készít az uniós közúti szállítási piac 

helyzetéről. A jelentés tartalmazza a piaci 

helyzet elemzését, többek között annak 

értékelését, hogy az ellenőrzések 

hatékonyak-e, valamint a szakmára 

jellemző foglalkoztatási feltételek 

alakulását, továbbá annak értékelését, 

hogy – többek között a végrehajtás, az 

úthasználati díjak, valamint a szociális és 

biztonsági jogszabályok tekintetében – a 

szabályok összehangolása olyan 

mértékben haladt-e, hogy előirányozható 

a belföldi közúti szállítási piacok – a 

kabotázst is beleértve – további 

megnyitása.  

Or. en 
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Módosítás  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új) 

1072/2009/EK rendelet 

17 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Minden évben legkésőbb január 

31-ig a tagállamoknak tájékoztatniuk kell 

a Bizottságot a más tagállamokban 

leányvállalatokkal rendelkező 

fuvarozócégek számáról, valamint az 

alulszámlázással és az aránytalan 

nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 

jogszabálysértéseket igazoltan elkövető 

fuvarozócégekről. 

Or. en 

 

Módosítás  273 

Michael Detjen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk - 1 bekezdés - 5 pont - a alpont 

1072/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett közúti 

árufuvarozóknak engedélyezik, hogy 

ugyanazzal a gépjárművel vagy 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével legfeljebb három 

kabotázsműveletet hajtsanak végre egy 

másik tagállamból vagy harmadik 

országból a fogadó tagállamba irányuló 

nemzetközi fuvarozást és azt követően, 

hogy a beérkező nemzetközi fuvar során 

szállított áruk megérkeztek a rendeltetési 

helyükre. A fogadó tagállam elhagyását 

megelőző kabotázsművelet utolsó 

„(2) Az (1) bekezdésben említett közúti 

árufuvarozóknak engedélyezik, hogy 

ugyanazzal a gépjárművel vagy 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével egy kabotázsműveletet 

hajtsanak végre egy másik tagállamból 

vagy harmadik országból a fogadó 

tagállamba irányuló nemzetközi fuvarozást 

és azt követően, hogy a beérkező 

nemzetközi fuvar során szállított áruk 

megérkeztek a rendeltetési helyükre. A 

fogadó tagállam elhagyását megelőző 

kabotázsművelet árukirakodásának hét 
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árukirakodásának hét nappal a fogadó 

tagállamba irányuló nemzetközi 

fuvarozáshoz kapcsolódó kirakodás után 

meg kell történnie. Az első albekezdésben 

említett határidőn belül a fuvarozók az 

első albekezdés értelmében engedélyezett 

kabotázsművelet közül néhányat vagy 

azok mindegyikét bármely tagállamban 

elvégezhetik azzal a feltétellel, hogy 

tevékenységük az adott tagállam területére 

történő, rakomány nélküli belépést követő 

három napon belül tagállamonként egy 

kabotázsműveletre korlátozott. 

nappal a fogadó tagállamba irányuló 

nemzetközi fuvarozáshoz kapcsolódó 

kirakodás után meg kell történnie. E 

kabotázsműveletet követően a következő 

hét napban ugyanebben a fogadó 

tagállamban nem engedélyezet további 

kabotázsművelet. Ettől eltérően csak 

akkor engedélyezett egy kabotázsművelet, 

ha az adott kabotázsművelethez 

kapcsolódó kirakodás földrajzi helye 

közelebb fekszik a vállalat székhelyéhez, 

mint ugyanezen kabotázsművelet 

berakodási helye, ahol az első berakodási 

helynek az utolsó nemzetközi fuvarozás 

kirakodási helyének 200 kilométeres 

körzetében kell lennie. 

 ” 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

 


