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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

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

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

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

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

Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú 
megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi 
autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek 
engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0221),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
2. cikkének (1) bekezdésére, valamint 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C9-0001/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,
tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. szeptember 25-i 
véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

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

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

1 HL C ... (még nem tették közzé a Hivatalos Lapban)
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INDOKOLÁS

A határozatra irányuló javaslat válasz Németország arra irányuló kérésére, hogy az Unió az 
EUMSZ 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban hatalmazza fel arra, hogy módosítsa a 
Svájccal 1953-ban kötött, közúti szállításról szóló kétoldalú megállapodását a célból, hogy 
kabotázsműveleteket engedélyezzen a két ország között a határ menti régiókban autóbusszal 
végzett személyszállítás során. Az EU–Svájc Szárazföldi Szállítási Bizottság 2018. júniusi 
ülése során Svájc tájékoztatta a Bizottságot, hogy szintén támogatja egy ilyen megállapodás 
megkötését. 

A közösségi engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli fuvarozók által az Unión belül 
végzett, javasolt kabotázsműveletek érintik az autóbusz-szolgáltatások belső piacának 
működését, amelyet az 1073/2009/EK rendelet hozott létre. Érintik továbbá az EU és Svájc 
közötti közúti szállításról szóló megállapodást is, amely szerint a kabotázsműveletek nem 
engedélyezettek, kivéve a tagállamok és Svájc közötti, a megállapodás megkötésekor már 
hatályban lévő megállapodásokban biztosított előzetesen meglévő jogok esetében (azonban 
semmilyen megállapodás nem rendelkezik kabotázsjogokról). Jelenleg csak Franciaországnak 
van Svájccal olyan megállapodása, amely engedélyezi a kabotázst (a kétoldalú megállapodást 
2007-ben módosították).

A Németország által tervezett kötelezettségvállalások az Unió kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak. Ugyanakkor az EUMSZ 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Unió 
felhatalmazhatja a tagállamokat arra, hogy fellépjenek a kizárólagos hatáskörébe tartozó 
területeken. Az ilyen felhatalmazást az uniós jogalkotónak kell megadnia az EUMSZ 91. 
cikkében említett jogalkotási eljárással összhangban. 

Az előadó megjegyzi, hogy a Bizottság javaslata értelmében az engedélyezés feltétele, hogy 
ne legyen megkülönböztetés az Unióban letelepedett fuvarozók között, és ne torzuljon a 
verseny. A kabotázsműveletek földrajzi hatóköre is egyértelműen korlátozott, mivel azok csak 
Németországnak a javasolt határozat szövegében meghatározott határ menti régióiban 
lennének engedélyezve – a baden-württembergi Freiburg és Tübingen járásban, valamint a 
bajorországi Schwaben járásban – a Németország és Svájc között autóbusszal végzett 
személyszállítás nyújtása során.

Az előadó javasolja a bizottsági javaslat támogatását, mivel az javítaná a határokon átnyúló 
közlekedési összeköttetéseket a két ország között, hozzáférhetőbbé és vonzóbbá tenné az 
autóbusszal történő utazást, és több választási lehetőséget biztosítana a határ két oldalán élő és 
dolgozó emberek számára.


