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Módosítás 1
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a Tanács 
első olvasatban kialakított álláspontját.

Or. en

Módosítás 2
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

A Tanács álláspontja
11 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(11a) A közlekedési erőforrások 
hatékony felhasználásának biztosítása, a 
működtetést meghatározó realitások 
figyelembevétele, valamint az üresen 
közlekedő járművek számának 
csökkentése érdekében – ami fontos 
szerepet játszik a Párizsi Megállapodás 
CO2-kibocsátás csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzéseinek elérésében – 
korlátozott számú további szállítási 
tevékenységet lehetővé kell tenni a 
kiküldetésre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának kiváltása nélkül. Az ilyen 
tevékenységek olyan műveletekből állnak, 
amelyeket a letelepedés helye szerinti 
tagállamból kiinduló kétoldalú nemzetközi 
szállítási művelet során vagy az azt követő 
időszakban végeznek még a letelepedés 
helye szerinti tagállamba történő 
visszatérés előtt.

Or. en



PE650.724v01-00 4/30 AM\1204898HU.docx

HU

Indokolás

A megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartása, valamint az EU-n belüli és a 
harmadik országbeli fuvarozókkal szembeni tisztességes verseny biztosítása érdekében nem 
csak a kétoldalú szállítási művelet során, hanem a kezdeti kétoldalú szállítási műveletet 
követően és a visszaút előtt is lehetővékell tenni további tevékenységek végzését. A módosítás 
teljes mértékben visszaállítja a Parlament első olvasata során elfogadott álláspontot.

Módosítás 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(12) Ha a járművezető kombinált 
szállítási műveletben vesz részt, a kezdeti 
vagy végső közúti szállítási szakasz során 
nyújtott szolgáltatás jellege szorosan 
kapcsolódik a letelepedés helye szerinti 
tagállamhoz, ha maga a közúti szakasz 
kétoldalú szállítási műveletnek minősül. 
Ezzel szemben, ha a közúti szakaszon 
végzett szállítási műveletre a fogadó 
tagállamban vagy nem kétoldalú 
nemzetközi szállítási műveletként kerül 
sor, a fogadó tagállam területével fennálló 
elegendő mértékű kapcsolat áll fenn, és 
így a kiküldetési szabályokat ebben az 
esetben alkalmazni kell.

(12) Ha a járművezető kombinált 
szállítási műveletben vesz részt, a kezdeti 
vagy végső közúti szállítási szakasz során 
nyújtott szolgáltatás jellege szorosan 
kapcsolódik a letelepedés helye szerinti 
tagállamhoz, ha maga a közúti szakasz 
kétoldalú szállítási műveletnek minősül.

Or. en

Módosítás 4
Andor Deli, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma 
Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey Novakov, 
Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta 
Metsola, Roberts Zīle

A Tanács álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás



AM\1204898HU.docx 5/30 PE650.724v01-00

HU

(12) Ha a járművezető kombinált 
szállítási műveletben vesz részt, a kezdeti 
vagy végső közúti szállítási szakasz során 
nyújtott szolgáltatás jellege szorosan 
kapcsolódik a letelepedés helye szerinti 
tagállamhoz, ha maga a közúti szakasz 
kétoldalú szállítási műveletnek minősül. 
Ezzel szemben, ha a közúti szakaszon 
végzett szállítási műveletre a fogadó 
tagállamban vagy nem kétoldalú 
nemzetközi szállítási műveletként kerül 
sor, a fogadó tagállam területével fennálló 
elegendő mértékű kapcsolat áll fenn, és 
így a kiküldetési szabályokat ebben az 
esetben alkalmazni kell.

(12) Ha a járművezető kombinált 
szállítási műveletben vesz részt, a kezdeti 
vagy végső közúti szállítási szakasz során 
nyújtott szolgáltatás jellege szorosan 
kapcsolódik a letelepedés helye szerinti 
tagállamhoz, ha maga a közúti szakasz 
kétoldalú szállítási műveletnek minősül.

Or. en

Indokolás

Az I. mobilitási csomag piaci részében a 92/106/EGK irányelvre való hivatkozás nem 
helyénvaló, és ezzel a kérdéssel magában a kombinált szállításról szóló irányelvben kell 
foglalkozni. Az új 1072-es számú rendelet rendelkezéseibe egy kezdeti vagy végső közúti 
szakasznak a kombinált szállításba való beillesztése nem előnyös, mivel csökkenti a kombinált 
szállítás vonzerejét a fuvarozók és a szállítmányozók számára. Egy ilyen intézkedés nem járul 
hozzá az ilyen típusú műveletek további előmozdításához. Ezenkívül ez a rendelkezés nem 
képezte a Bizottság eredeti javaslatainak részét, és nem képezte hatásvizsgálat tárgyát. 

Módosítás 5
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Angel Dzhambazki, Andris 
Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Roberta 
Metsola, Andrey Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Maria Grapini, Ilhan 
Kyuchyuk, Roberts Zīle

A Tanács álláspontja
13 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(13) Ha a járművezető más 
művelettípusokat – különösen 
kabotázsműveleteket vagy nem kétoldalú 
nemzetközi szállítási műveleteket – is 
végrehajt, akkor a fogadó tagállam 
területével fennálló elegendő mértékű 
kapcsolat áll fenn. A kapcsolat az 
1072/2009/EK6és az 

(13) Ha a járművezető más 
művelettípusokat – különösen 
kabotázsműveleteket vagy nem kétoldalú 
nemzetközi szállítási műveleteket – is 
végrehajt, akkor a fogadó tagállam 
területével fennálló elegendő mértékű 
kapcsolat áll fenn. A kapcsolat az 
1072/2009/EK6 és az 1073/2009/EK7 
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1073/2009/EK7európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti kabotázsműveletek 
esetében fennáll, mivel a szállítási művelet 
egésze valamely fogadó tagállamban 
valósul meg, így a szolgáltatás szorosan 
kapcsolódik a fogadó tagállam területéhez. 
A nem kétoldalú nemzetközi szállítási 
műveletek során a járművezető jellemzően 
a kiküldő vállalkozás letelepedési helye 
szerinti tagállamon kívüli nemzetközi 
fuvarozási tevékenységben vesz részt. 
Ennélfogva a nyújtott szolgáltatások 
inkább az érintett fogadó tagállamhoz és 
nem a letelepedési hely szerinti 
tagállamhoz kapcsolódnak. Ezekben az 
esetekben ágazatspecifikus szabályokra 
csak az adminisztratív követelmények és az 
ellenőrzési intézkedések tekintetében van 
szükség.

európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti kabotázsműveletek esetében 
fennáll, mivel a szállítási művelet egésze 
valamely fogadó tagállamban valósul meg, 
így a szolgáltatás szorosan kapcsolódik a 
fogadó tagállam területéhez. A nem 
kétoldalú nemzetközi szállítási műveletek 
során a járművezető jellemzően a kiküldő 
vállalkozás letelepedési helye szerinti 
tagállamon kívüli nemzetközi fuvarozási 
tevékenységben vesz részt. Ennélfogva a 
nyújtott szolgáltatások inkább az érintett 
fogadó tagállamhoz és nem a letelepedési 
hely szerinti tagállamhoz kapcsolódnak. 
Ezekben az esetekben ágazatspecifikus 
szabályokra csak az adminisztratív 
követelmények és az ellenőrzési 
intézkedések tekintetében van szükség. 
Ugyanakkor amíg az Unió és az érintett 
harmadik országok közötti, arra 
vonatkozó tárgyalások le nem zárulnak, 
hogy a jelen irányelvben rögzítettekkel 
egyenértékű szabályokat alkalmaznak, 
bizonyos számú, nem honos fuvarozó által 
végzett nemzetközi fuvarozási műveletet 
mentesíteni kell a kiküldetési szabályok 
alkalmazása alól.

_________________ _________________
6 Az Európai Parlament és a Tanács 
1072/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási 
piachoz való hozzáférés közös szabályairól 
(HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
1072/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási 
piachoz való hozzáférés közös szabályairól 
(HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1073/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) az autóbusszal végzett 
személyszállítás nemzetközi piacához való 
hozzáférés közös szabályairól és az 
561/2006/EK rendelet módosításáról (HL 
L 300., 2009.11.14., 88. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1073/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) az autóbusszal végzett 
személyszállítás nemzetközi piacához való 
hozzáférés közös szabályairól és az 
561/2006/EK rendelet módosításáról (HL 
L 300., 2009.11.14., 88. o.)

Or. en

Indokolás

A megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartása, az európai belső piac 
széttagoltságának elkerülése és a tisztességes verseny biztosítása érdekében mind az EU-n 
belül, mind a harmadik országbeli fuvarozókkal kapcsolatban ki kell zárni a kiküldetés 



AM\1204898HU.docx 7/30 PE650.724v01-00

HU

alkalmazási köréből bizonyos számú, nem honos fuvarozó által végzett nemzetközi fuvarozási 
műveletet. Az ECMT többoldalú kvótarendszerében részt vevő harmadik országbeli fuvarozók 
3 további nemzetközi közúti fuvarozási műveletet végezhetnek a beérkező nemzetközi kétoldalú 
fuvarozások és a letelepedés helye szerinti tagállamba való visszatérés között. Ezért alapvető 
fontosságú az Európai Unió tagállamaiból és a harmadik országokból származó fuvarozási 
vállalkozásokkal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása. E kérdés kezelésének egyetlen 
módja, ha az Európai Unió tagállamaiból származó fuvarozók különös szabályok (lex 
specialis) alapján kedvezményes elbánásban részesülnek.

Módosítás 6
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
13 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(13) Ha a járművezető más 
művelettípusokat – különösen 
kabotázsműveleteket vagy nem kétoldalú 
nemzetközi szállítási műveleteket – is 
végrehajt, akkor a fogadó tagállam 
területével fennálló elegendő mértékű 
kapcsolat áll fenn. A kapcsolat az 
1072/2009/EK6és az 
1073/2009/EK7európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti kabotázsműveletek 
esetében fennáll, mivel a szállítási művelet 
egésze valamely fogadó tagállamban 
valósul meg, így a szolgáltatás szorosan 
kapcsolódik a fogadó tagállam területéhez. 
A nem kétoldalú nemzetközi szállítási 
műveletek során a járművezető jellemzően 
a kiküldő vállalkozás letelepedési helye 
szerinti tagállamon kívüli nemzetközi 
fuvarozási tevékenységben vesz részt. 
Ennélfogva a nyújtott szolgáltatások 
inkább az érintett fogadó tagállamhoz és 
nem a letelepedési hely szerinti 
tagállamhoz kapcsolódnak. Ezekben az 
esetekben ágazatspecifikus szabályokra 
csak az adminisztratív követelmények és az 
ellenőrzési intézkedések tekintetében van 
szükség.

(13) Ha a járművezető más 
művelettípusokat – különösen 
kabotázsműveleteket vagy nem kétoldalú 
nemzetközi szállítási műveleteket – is 
végrehajt, akkor a fogadó tagállam 
területével fennálló elegendő mértékű 
kapcsolat áll fenn. A kapcsolat az 
1072/2009/EK6 és az 1073/2009/EK7 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti kabotázsműveletek esetében 
fennáll, mivel a szállítási művelet egésze 
valamely fogadó tagállamban valósul meg, 
így a szolgáltatás szorosan kapcsolódik a 
fogadó tagállam területéhez. A nem 
kétoldalú nemzetközi szállítási műveletek 
során a járművezető jellemzően a kiküldő 
vállalkozás letelepedési helye szerinti 
tagállamon kívüli nemzetközi fuvarozási 
tevékenységben vesz részt. Ennélfogva a 
nyújtott szolgáltatások inkább az érintett 
fogadó tagállamhoz és nem a letelepedési 
hely szerinti tagállamhoz kapcsolódnak. 
Ezekben az esetekben ágazatspecifikus 
szabályokra csak az adminisztratív 
követelmények és az ellenőrzési 
intézkedések tekintetében van szükség. 
Ugyanakkor amíg az Unió és az érintett 
harmadik országok közötti, arra 
vonatkozó tárgyalások le nem zárulnak, 
hogy a jelen irányelvben rögzítettekkel 
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egyenértékű szabályokat alkalmaznak, 
bizonyos számú, nem honos fuvarozó által 
végzett nemzetközi fuvarozási műveletet 
mentesíteni kell a kiküldetési szabályok 
alkalmazása alól.

_________________ _________________
6 Az Európai Parlament és a Tanács 
1072/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási 
piachoz való hozzáférés közös szabályairól 
(HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
1072/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási 
piachoz való hozzáférés közös szabályairól 
(HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1073/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) az autóbusszal végzett 
személyszállítás nemzetközi piacához való 
hozzáférés közös szabályairól és az 
561/2006/EK rendelet módosításáról (HL 
L 300., 2009.11.14., 88. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1073/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) az autóbusszal végzett 
személyszállítás nemzetközi piacához való 
hozzáférés közös szabályairól és az 
561/2006/EK rendelet módosításáról (HL 
L 300., 2009.11.14., 88. o.)

Or. en

Módosítás 7
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) Az uniós fuvarozók számára egyre 
komolyabb versenytársat jelentenek a 
harmadik országokban letelepedett 
fuvarozók. Ezért rendkívül fontos 
biztosítani, hogy az uniós fuvarozókat ne 
érje hátrányos megkülönböztetés. A 
96/71/EK irányelv 1. cikkének (4) 
bekezdése szerint a nem tagállamban 
letelepedett vállalkozások nem 
részesülhetnek kedvezőbb bánásmódban, 
mint a tagállamban letelepedett 
vállalkozások. Ezt az elvet az ezen 
irányelvben a kiküldetésre vonatkozóan 
előírt különös szabályok tekintetében is 

(15) Az uniós fuvarozók számára egyre 
komolyabb versenytársat jelentenek a 
harmadik országokban letelepedett 
fuvarozók. Ezért rendkívül fontos 
biztosítani, hogy az uniós fuvarozókat ne 
érje hátrányos megkülönböztetés. A 
96/71/EK irányelv 1. cikkének (4) 
bekezdése szerint a nem tagállamban 
letelepedett vállalkozások nem 
részesülhetnek kedvezőbb bánásmódban, 
mint a tagállamban letelepedett 
vállalkozások. Ezt az elvet az ezen 
irányelvben a kiküldetésre vonatkozóan 
előírt különös szabályok tekintetében is 
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alkalmazni kell. Az elvet különösen akkor 
kell alkalmazni, ha harmadik országbeli 
fuvarozók az uniós piacra való bejutást 
biztosító két- vagy többoldalú 
megállapodások alapján végeznek 
szállítási műveleteket.

alkalmazni kell. Ezért figyelembe véve, 
hogy az Unió már gyakorolta hatáskörét 
és közös különös szabályokat fogadott el a 
járművezetők kiküldetésére vonatkozóan, 
most az érintett harmadik országokkal 
tárgyalásokat kell kezdenie a jelen 
irányelvben rögzítettekkel egyenértékű 
szabályok alkalmazása érdekében.

Or. en

Indokolás

A tagállamok azon kötelezettsége, hogy a járművezetők kiküldetésére vonatkozóan 
„egyenértékű intézkedéseket” hajtsanak végre két- és többoldalú megállapodásokban, 
ellentétes az EUMSZ-nak az EU és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásra vonatkozó 
rendelkezéseivel (az EUMSZ 2. cikke és 3. cikkének (2) bekezdése). A közlekedéspolitika és a 
szállításra vonatkozó jogszabályok megosztott hatáskörbe tartoznak. Az EUMSZ 2. cikke 
értelmében a megosztott hatáskörbetartozó területeken mind az EU, mind a tagállamok 
kötelező erejű jogi aktusokat hozhatnak és fogadhatnak el. E hatáskörbe tartozó területen a 
tagállamok azonban csak olyan mértékben gyakorolhatják hatáskörüket, amilyen mértékben 
az EU nem gyakorolta hatáskörét. Ítélkezési gyakorlatában az EUB több alkalommal 
megerősítette, hogy amikor az EU a közlekedés területén közös szabályokat megállapító 
rendelkezéseket fogad el, „a tagállamok már nem jogosultak harmadik országokkal – sem 
egyénileg, sem közösen – az e szabályokat hátrányosan érintő kötelezettséget létrehozó 
szerződést kötni”. Mivel az EU már gyakorolta hatáskörét és közös szabályokat fogadott el a 
szállítás területén a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan, és a mobilitási csomag 
elfogadásával ezeket a szabályokat a járművezetők kiküldetésére vonatkozó konkrét 
követelményekkel fogja kiegészíteni, a tagállamok a továbbiakban nem fogadhatnak el 
kétoldalú vagy többoldalú szerződéseket e területen. Következésképpen az a rendelkezés, 
amely előírja a tagállamok számára, hogy a közúti szállítási ágazatban a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó uniós jogszabályokkal egyenértékű intézkedéseket hajtsanak végre a 
harmadik országokkal kötött kétoldalú szerződéseikben, ellentétes az EUMSZ-nak az EU és a 
tagállamok közötti hatáskörmegosztásról szóló 2. cikkének (2) bekezdésével és 3. cikkének (2) 
bekezdésével.

Módosítás 8
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) Az uniós fuvarozók számára egyre 
komolyabb versenytársat jelentenek a 
harmadik országokban letelepedett 

(15) Az uniós fuvarozók számára egyre 
komolyabb versenytársat jelentenek a 
harmadik országokban letelepedett 
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fuvarozók. Ezért rendkívül fontos 
biztosítani, hogy az uniós fuvarozókat ne 
érje hátrányos megkülönböztetés. A 
96/71/EK irányelv 1. cikkének (4) 
bekezdése szerint a nem tagállamban 
letelepedett vállalkozások nem 
részesülhetnek kedvezőbb bánásmódban, 
mint a tagállamban letelepedett 
vállalkozások. Ezt az elvet az ezen 
irányelvben a kiküldetésre vonatkozóan 
előírt különös szabályok tekintetében is 
alkalmazni kell. Az elvet különösen akkor 
kell alkalmazni, ha harmadik országbeli 
fuvarozók az uniós piacra való bejutást 
biztosító két- vagy többoldalú 
megállapodások alapján végeznek 
szállítási műveleteket.

fuvarozók. Ezért rendkívül fontos 
biztosítani, hogy az uniós fuvarozókat ne 
érje hátrányos megkülönböztetés. A 
96/71/EK irányelv 1. cikkének (4) 
bekezdése szerint a nem tagállamban 
letelepedett vállalkozások nem 
részesülhetnek kedvezőbb bánásmódban, 
mint a tagállamban letelepedett 
vállalkozások. Ezt az elvet az ezen 
irányelvben a kiküldetésre vonatkozóan 
előírt különös szabályok tekintetében is 
alkalmazni kell. Ezért figyelembe véve, 
hogy az Unió már gyakorolta hatáskörét 
és közös különös szabályokat fogadott el a 
járművezetők kiküldetésére vonatkozóan, 
most az érintett harmadik országokkal 
tárgyalásokat kell kezdenie a jelen 
irányelvben rögzítettekkel egyenértékű 
szabályok alkalmazása érdekében.

Or. en

Módosítás 9
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
41 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(41a) Figyelembe véve a tehergépkocsi-
vezetők vészhelyzetekben betöltött alapvető 
szerepét, ahogy az egyértelműen 
bebizonyosodott a Covid19-válsággal 
összefüggésben, garantálni kell a 
gépjárművek korlátlan mozgását az EU 
egységes piacán a fogyasztók igényeinek 
kielégítése érdekében. Az utasokat és 
árukat szállító gépjárművek rendkívüli 
körülmények – közegészségügyi válság, 
környezeti vészhelyzet vagy társadalmi-
politikai és katonai jellegű vészhelyzet – 
közötti közlekedésének megkönnyítése 
érdekében jelen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazása felfüggesztésre kerül a 
vészhelyzet és a helyreállítás idejére.

Or. en
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Indokolás

A tehergépkocsi-vezetőkre nehezedő adminisztratív teher és közlekedési korlátozások súlyosan 
veszélyeztetik az EU válságokkal szembeni ellenállóképességét, valamint azt a képességet, 
hogy a gyártási anyagokat, felszereléseket és árukat azokra a helyekre szállítsák, ahol azokra 
a legnagyobb szükség van. Ez még inkább érvényes a nehezen megközelíthető területekre, 
mint például a szigetekre és a rossz összeköttetésekkel rendelkező területekre. A határokon 
átnyúló közúti szállítási szolgáltatások késedelme drámai következményekkel járhat, például 
ha egy kórház nem kapja meg a gyógyszereket. Ezért vészhelyzet esetén meg kell szüntetni az 
ilyen szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi korlátozást.

Módosítás 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában a kétoldalú 
áruszállítási művelet az áruknak egy 
szállítási szerződés alapján az 
1071/2009/EK rendelet 2. cikkének 8. 
pontjában meghatározott letelepedés helye 
szerinti tagállamból egy másik tagállamba 
vagy egy harmadik országba történő 
mozgatását vagy egy másik tagállamból 
vagy egy harmadik országból a letelepedés 
helye szerinti tagállamba történő 
mozgatását jelenti.

Ezen irányelv alkalmazásában a kétoldalú 
áruszállítási művelet az áruknak egy 
fuvarlevél alapján az 1071/2009/EK 
rendelet 2. cikkének 8. pontjában 
meghatározott letelepedés helye szerinti 
tagállamból egy másik tagállamba vagy 
egy harmadik országba történő mozgatását 
vagy egy másik tagállamból vagy egy 
harmadik országból a letelepedés helye 
szerinti tagállamba történő mozgatását 
jelenti.

Kétoldalú áruszállítási művelet esetén a 
letelepedés helye szerinti tagállam vagy a 
származási hely, ahol a szállított árukat 
felrakodják, vagy a rendeltetési hely, ahol 
az árukat kirakodják. A kétoldalú 
áruszállítási művelet magában foglalhatja 
továbbá a fuvarozást az áruk egy vagy 
több berakodási ponton való begyűjtésétől 
egy vagy több rendeltetési pontra történő 
végső kézbesítéséig.

Or. en

Módosítás 11
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
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Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában a kétoldalú 
áruszállítási művelet az áruknak egy 
szállítási szerződés alapján az 
1071/2009/EK rendelet 2. cikkének 8. 
pontjában meghatározott letelepedés helye 
szerinti tagállamból egy másik tagállamba 
vagy egy harmadik országba történő 
mozgatását vagy egy másik tagállamból 
vagy egy harmadik országból a letelepedés 
helye szerinti tagállamba történő 
mozgatását jelenti.

Ezen irányelv alkalmazásában a kétoldalú 
áruszállítási művelet az áruknak egy 
fuvarlevél alapján az 1071/2009/EK 
rendelet 2. cikkének 8. pontjában 
meghatározott letelepedés helye szerinti 
tagállamból egy másik tagállamba vagy 
egy harmadik országba történő mozgatását 
vagy egy másik tagállamból vagy egy 
harmadik országból a letelepedés helye 
szerinti tagállamba történő mozgatását 
jelenti.

Or. en

Indokolás

A CMR-fuvarlevél igazolja a fuvarozási vállalkozás és ügyfele közötti, nemzetközi közúti 
árufuvarozásra vonatkozó szerződés fennállását. A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási 
Szerződésről szóló Egyezmény (CMR) szerint a fuvarlevél meghatározza a teljesített közúti 
fuvarozás hatályát és felelősségét, valamint azonosítja az érintett feleket és a szállított árukat. 
Ezért a fuvarlevélben szereplő információk, nevezetesen az áruk berakodási és rendeltetési 
helye alapvető fontosságúak annak megállapításához, hogy fennáll-e a kiküldetési helyzet 
vagy sem.

Módosítás 12
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Kétoldalú áruszállítási művelet esetén a 
letelepedés helye szerinti tagállam vagy a 
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származási hely, ahol a szállított árukat 
felrakodják, vagy a rendeltetési hely, ahol 
az árukat kirakodják. A kétoldalú 
áruszállítási művelet ezenkívül magában 
foglalhatja az áruk egy vagy több 
berakodási ponton való begyűjtésétől azok 
egy vagy több rendeltetési pontra történő 
végső kézbesítéséig történő fuvarozását is.

Or. en

Indokolás

A kiküldetési szabályok hatályán kívül eső, több megálló beiktatását igénylő műveletek 
lehetővé tételével a javaslat figyelembe veszi a több berakodással és kirakodással járó 
szállítási műveletek sajátosságait, amelyek olyan, egyre növekvő piaci szegmenst képviselnek, 
amelyekhez egyedi és testre szabott rendelkezésekre van szükség. A fenti javaslat többek 
között a kétoldalú szállítási műveletek során végzett járulékos be- és kirakodási tevékenységek 
korlátozásához kapcsolódó negatív következményekkel foglalkozik. Jogos az aggodalom, hogy 
amennyiben a több megálló beiktatását igénylő műveletek nem engedélyezettek, a fuvarozók 
kerülni fogják további rakomány berakodását annak optimális kihasználása érdekében. Ez 
kétségtelenül ellentétben fog állni az Európai Bizottság ambiciózus céljaival, azaz a 
biztonságos és környezetbarát mobilitás előmozdításával. Mindent egybevetve a szóban forgó 
rendeletek félreértésekhez vezethetnek, mivel oly módon tesznek különbséget a járművezető 
jogai és a munkáltató kötelezettségei között ugyanazon útvonal tekintetében, amely 
diszkriminálja a normatív módon megrakodott járművekkel végzett szállítási műveleteket. 
Ennek következménye, hogy megnő az azonos tömegű rakomány szállításához szükséges 
fuvarok száma, ami növeli a szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátást, a forgalmi 
torlódásokat, és csökkenti az európai közutak általános közlekedésbiztonsági szintjét. Emellett 
súlyosbítja a gépjárművezető-hiány problémáját, és növeli a teherforgalom költségeit.

Módosítás 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

… [ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától számított 18 hónap]-tól/-től – 
amely időponttól kezdve a 
járművezetőknek a 165/2014/EU 34. 
cikkének (7) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően manuálisan kell rögzíteniük 
a határátlépésekre vonatkozó adatokat – a 
tagállamok az e bekezdés első és második 

törölve
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albekezdésében a kétoldalú áruszállítási 
műveletek tekintetében meghatározott 
mentességet akkor is alkalmazzák, ha a 
kétoldalú szállítási műveletet végrehajtó 
járművezető emellett egy be- és/vagy 
kirakodási tevékenységet is elvégez 
azokban a tagállamokban vagy harmadik 
országokban, amelyeken áthalad, feltéve 
hogy a járművezető nem egyazon 
tagállamban rakodja be és ki az árukat.

Or. en

Módosítás 14
Andor Deli, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-
Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberta Metsola, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, 
Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberts 
Zīle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

… [ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától számított 18 hónap]-tól/-től – 
amely időponttól kezdve a 
járművezetőknek a 165/2014/EU 34. 
cikkének (7) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően manuálisan kell rögzíteniük 
a határátlépésekre vonatkozó adatokat – a 
tagállamok az e bekezdés első és második 
albekezdésében a kétoldalú áruszállítási 
műveletek tekintetében meghatározott 
mentességet akkor is alkalmazzák, ha a 
kétoldalú szállítási műveletet végrehajtó 
járművezető emellett egy be- és/vagy 
kirakodási tevékenységet is elvégez 
azokban a tagállamokban vagy harmadik 
országokban, amelyeken áthalad, feltéve 
hogy a járművezető nem egyazon 
tagállamban rakodja be és ki az árukat.

Ezenkívül, a főszabálytól eltérve a 
járművezetők nem tekinthetők úgy, mint 
akik a 96/71/EK irányelv értelmében vett 
kiküldetésben vannak, amikor legfeljebb 
3, nem honos fuvarozó által végzett 
nemzetközi fuvarozási műveletet 
végeznek, amennyiben e műveletek 
végrehajtására egy, a letelepedés helye 
szerinti tagállamból bejövő kétoldalú 
áruszállítási művelet során vagy azt 
követően kerül sor, vagy egy, a letelepedés 
helye szerinti tagállamba irányuló, 
kimenő kétoldalú áruszállítási művelet 
során kerül sor.

Or. en
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Indokolás

A megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartása, az európai belső piac 
széttagoltságának elkerülése és a tisztességes verseny biztosítása érdekében mind az EU-n 
belül, mind a harmadik országbeli fuvarozókkal kapcsolatban ki kell zárni a kiküldetés 
alkalmazási köréből bizonyos számú, nem honos fuvarozó által végzett nemzetközi fuvarozási 
műveletet. Az ECMT többoldalú kvótarendszerében részt vevő harmadik országbeli fuvarozók 
3 további nemzetközi közúti fuvarozási műveletet végezhetnek a beérkező nemzetközi kétoldalú 
fuvarozások és a letelepedés helye szerinti tagállamba való visszatérés között. Ezért alapvető 
fontosságú az Európai Unió tagállamaiból és a harmadik országokból származó fuvarozási 
vállalkozásokkal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása. E kérdés kezelésének egyetlen 
módja, ha az Európai Unió tagállamaiból származó fuvarozók különös szabályok (lex 
specialis) alapján kedvezményes elbánásban részesülnek.

Módosítás 15
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában nem honos 
fuvarozó által végzett nemzetközi 
fuvarozási műveletnek az az árufuvarozás 
minősül, amely fuvarlevélen alapul, és 
amelyre az 1071/2009/EK rendelet 2. 
cikkének (8) bekezdése értelmében vett 
székhely szerinti tagállamtól eltérő, két 
különböző tagállam között kerül sor. A 
nem honos fuvarozó által végzett 
nemzetközi fuvarozási művelet ezenkívül 
magában foglalhatja az áruk egy vagy 
több berakodási ponton való begyűjtésétől 
azok egy vagy több rendeltetési pontra 
történő végső kézbesítéséig történő 
fuvarozását is.

Or. en

Indokolás

Jogos az aggodalom, hogy amennyiben a több megálló beiktatását igénylő műveletek nem 
engedélyezettek, a fuvarozók kerülni fogják további rakomány berakodását annak optimális 
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kihasználása érdekében. Ez kétségtelenül ellentétben fog állni az Európai Bizottság 
ambiciózus céljaival, azaz a biztonságos és környezetbarát mobilitás előmozdításával.

Módosítás 16
Andor Deli, Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr 
Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, 
Andrey Novakov, Rovana Plumb, Roberts Zīle, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz 
Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Abban az esetben, ha a letelepedés helye 
szerinti tagállamból kiinduló olyan 
kétoldalú szállítási műveletet, amely során 
nem került sor további tevékenységre, a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
területére irányuló kétoldalú szállítási 
művelet követ, a harmadik albekezdésben 
a további tevékenységek tekintetében 
meghatározott mentességet a harmadik 
albekezdésben említett feltételek mellett 
legfeljebb két további be- és/vagy 
kirakodási műveletre kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

A törlésre a többi módosítással való egységesség biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás 17
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Abban az esetben, ha a letelepedés helye 
szerinti tagállamból kiinduló olyan 
kétoldalú szállítási műveletet, amely során 
nem került sor további tevékenységre, a 

Ezenkívül, a főszabálytól eltérve a 
járművezetők nem tekinthetők úgy, mint 
akik a 96/71/EK irányelv értelmében vett 
kiküldetésben vannak, amikor legfeljebb 
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letelepedés helye szerinti tagállam 
területére irányuló kétoldalú szállítási 
művelet követ, a harmadik albekezdésben 
a további tevékenységek tekintetében 
meghatározott mentességet a harmadik 
albekezdésben említett feltételek mellett 
legfeljebb két további be- és/vagy 
kirakodási műveletre kell alkalmazni.

3, nem honos fuvarozó által végzett 
nemzetközi fuvarozási műveletet 
végeznek, amennyiben e műveletek 
végrehajtására egy, a letelepedés helye 
szerinti tagállamból bejövő kétoldalú 
áruszállítási művelet során vagy azt 
követően kerül sor, vagy egy, a letelepedés 
helye szerinti tagállamba irányuló, 
kimenő kétoldalú áruszállítási művelet 
során kerül sor.

Ezen irányelv alkalmazásában nem honos 
fuvarozó által végzett nemzetközi 
fuvarozási műveletnek az az árufuvarozás 
minősül, amely fuvarlevélen alapul, és 
amelyre az 1071/2009/EK rendelet 2. 
cikkének (8) bekezdése értelmében vett 
székhely szerinti tagállamtól eltérő, két 
különböző tagállam között kerül sor. A 
nem honos fuvarozó által végzett 
nemzetközi fuvarozási művelet ezenkívül 
magában foglalhatja az áruk egy vagy 
több berakodási ponton való begyűjtésétől 
azok egy vagy több rendeltetési pontra 
történő végső kézbesítéséig történő 
fuvarozását is.

Or. en

Módosítás 18
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, Tomasz 
Frankowski, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az e bekezdés harmadik és negyedik 
albekezdésében a további tevékenységek 
tekintetében meghatározott mentesség csak 
addig az időpontig alkalmazandó, amíg az 
első alkalommal tagállami 
nyilvántartásba vett járműveket a 
165/2014/EU rendelet 8. cikke (1) 

Az e bekezdés harmadik és negyedik 
albekezdésében a további tevékenységek 
tekintetében meghatározott mentesség csak 
addig az időpontig alkalmazandó, amíg az 
Unió és az érintett harmadik országok 
közötti, arra vonatkozó tárgyalások le nem 
zárulnak, hogy a jelen irányelvben 
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bekezdésének negyedik albekezdésében 
meghatározottak szerint fel nem szerelik 
az említett rendelet 8. cikke (1) 
bekezdésének első albekezdésében 
említett, a határátlépés és a további 
tevékenységek rögzítésére vonatkozó 
követelményeknek megfelelő intelligens 
menetíró készülékkel. Ezen időponttól 
kezdve az e bekezdés harmadik és 
negyedik albekezdésében a további 
tevékenységek tekintetében meghatározott 
mentesség kizárólag azokra a 
járművezetőkre vonatkozik, akik az 
említett rendelet 8., 9. és 10. cikkében 
előírtak szerinti intelligens menetíró 
készülékkel felszerelt járművet vezetnek.

rögzítettekkel egyenértékű szabályokat 
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 19
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az e bekezdés harmadik és negyedik 
albekezdésében a további tevékenységek 
tekintetében meghatározott mentesség 
csak addig az időpontig alkalmazandó, 
amíg az első alkalommal tagállami 
nyilvántartásba vett járműveket a 
165/2014/EU rendelet 8. cikke (1) 
bekezdésének negyedik albekezdésében 
meghatározottak szerint fel nem szerelik 
az említett rendelet 8. cikke (1) 
bekezdésének első albekezdésében 
említett, a határátlépés és a további 
tevékenységek rögzítésére vonatkozó 
követelményeknek megfelelő intelligens 
menetíró készülékkel. Ezen időponttól 
kezdve az e bekezdés harmadik és 
negyedik albekezdésében a további 
tevékenységek tekintetében meghatározott 
mentesség kizárólag azokra a 
járművezetőkre vonatkozik, akik az 

E mentesség csak addig az időpontig 
alkalmazandó, amíg az Unió és az érintett 
harmadik országok közötti, arra 
vonatkozó tárgyalások le nem zárulnak, 
hogy a jelen irányelvben rögzítettekkel 
egyenértékű szabályokat alkalmaznak.
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említett rendelet 8., 9. és 10. cikkében 
előírtak szerinti intelligens menetíró 
készülékkel felszerelt járművet vezetnek.

Or. en

Módosítás 20
Andor Deli, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, 
Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey 
Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta Metsola

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a letelepedés helye szerinti 
tagállamban vesz fel utasokat, és egy másik 
tagállamban vagy egy harmadik országban 
teszi le őket; vagy

a) a letelepedés helye szerinti 
tagállamban vesz fel utasokat, és egy másik 
tagállamban és/vagy egy harmadik 
országban teszi le őket,

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a fuvarozók számára a 
különjáratokkal vagy menetrend szerinti járatokkal történő nemzetközi személyszállítás 
tekintetében, figyelembe véve a működtetést meghatározó realitásokat.

Módosítás 21
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a letelepedés helye szerinti 
tagállamban vesz fel utasokat, és egy másik 
tagállamban vagy egy harmadik országban 
teszi le őket; vagy

a) a letelepedés helye szerinti 
tagállamban vesz fel utasokat, és egy másik 
tagállamban és/vagy egy harmadik 
országban teszi le őket,

Or. en
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Módosítás 22
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) egy tagállamban vagy egy harmadik 
országban vesz fel utasokat, és a 
letelepedés helye szerinti tagállamban teszi 
le őket; vagy

b) egy tagállamban és/vagy egy 
harmadik országban vesz fel utasokat, és a 
letelepedés helye szerinti tagállamban teszi 
le őket, vagy

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a fuvarozók számára a 
különjáratokkal vagy menetrend szerinti járatokkal történő nemzetközi személyszállítás 
tekintetében, figyelembe véve a működtetést meghatározó realitásokat.

Módosítás 23
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) egy tagállamban vagy egy harmadik 
országban vesz fel utasokat, és a 
letelepedés helye szerinti tagállamban teszi 
le őket; vagy

b) egy tagállamban és/vagy egy 
harmadik országban vesz fel utasokat, és a 
letelepedés helye szerinti tagállamban teszi 
le őket, vagy

Or. en

Módosítás 24
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
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Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a letelepedés helye szerinti 
tagállamban vesz fel utasokat, és ott is teszi 
le őket, miután az 1073/2009/EK rendelet 
szerinti helyi kirándulást tettek egy másik 
tagállamban vagy egy harmadik országban.

c) a letelepedés helye szerinti 
tagállamban vesz fel utasokat, és ott is teszi 
le őket, miután az 1073/2009/EK rendelet 
szerinti helyi kirándulást tettek egy másik 
tagállamban és/vagy egy harmadik 
országban.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a fuvarozók számára a 
különjáratokkal vagy menetrend szerinti járatokkal történő nemzetközi személyszállítás 
tekintetében, figyelembe véve a működtetést meghatározó realitásokat.

Módosítás 25
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a letelepedés helye szerinti 
tagállamban vesz fel utasokat, és ott is teszi 
le őket, miután az 1073/2009/EK rendelet 
szerinti helyi kirándulást tettek egy másik 
tagállamban vagy egy harmadik országban.

c) a letelepedés helye szerinti 
tagállamban vesz fel utasokat, és ott is teszi 
le őket, miután az 1073/2009/EK rendelet 
szerinti helyi kirándulást tettek egy másik 
tagállamban és/vagy egy harmadik 
országban.

Or. en

Módosítás 26
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe 
Falcă, Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Bogusław Liberadzki

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A különjáratokkal vagy menetrend 
szerinti járatokkal történő nemzetközi 
személyszállításban végzett kétoldalú 
szállítási műveletek ezenkívül magukban 
foglalhatják utasok egynél többszöri 
felvételét és/vagy leszállását is, a 
menetlevélben vagy az engedélyben 
részletezetteknek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a fuvarozók számára a 
különjáratokkal vagy menetrend szerinti járatokkal történő nemzetközi személyszállítás 
tekintetében, figyelembe véve a működtetést meghatározó realitásokat.

Módosítás 27
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Angel 
Dzhambazki

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

… [ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától számított 18 hónap]-tól/-től – 
amely időponttól kezdve a 
járművezetőknek a 165/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 34. 
cikkének (7) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően manuálisan kell rögzíteniük 
a határátlépésekre vonatkozó adatokat – a 
tagállamok az e cikk első és második 
albekezdésében a kétoldalú 
személyszállítási műveletek tekintetében 
meghatározott mentességet akkor is 

törölve
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alkalmazzák, ha a kétoldalú szállítási 
műveletet végrehajtó járművezető emellett 
egyszer utasokat vesz fel, és/vagy egyszer 
utasokat tesz le azon tagállamokban vagy 
harmadik országokban, amelyeken 
áthalad, amennyiben a járművezető nem 
kínál személyszállítási szolgáltatásokat az 
útja során érintett tagállamban található 
két helyszín között. Ugyanez 
alkalmazandó a visszaútra.

Or. en

Indokolás

A törlésre a többi módosítással való egységesség biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás 28
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

… [ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától számított 18 hónap]-tól/-től – 
amely időponttól kezdve a 
járművezetőknek a 165/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 34. 
cikkének (7) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően manuálisan kell rögzíteniük 
a határátlépésekre vonatkozó adatokat – a 
tagállamok az e cikk első és második 
albekezdésében a kétoldalú 
személyszállítási műveletek tekintetében 
meghatározott mentességet akkor is 
alkalmazzák, ha a kétoldalú szállítási 
műveletet végrehajtó járművezető emellett 
egyszer utasokat vesz fel, és/vagy egyszer 
utasokat tesz le azon tagállamokban vagy 
harmadik országokban, amelyeken 
áthalad, amennyiben a járművezető nem 
kínál személyszállítási szolgáltatásokat az 
útja során érintett tagállamban található 
két helyszín között. Ugyanez 
alkalmazandó a visszaútra.

A különjáratokkal vagy menetrend 
szerinti járatokkal történő nemzetközi 
személyszállításban végzett kétoldalú 
szállítási műveletek ezenkívül magukban 
foglalhatják utasok egynél többszöri 
felvételét és/vagy leszállását is, a 
menetlevélben vagy az engedélyben 
részletezetteknek megfelelően.
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Or. en

Módosítás 29
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az e bekezdés harmadik albekezdésében a 
további tevékenységek tekintetében 
meghatározott mentesség csak addig az 
időpontig alkalmazandó, amíg az első 
alkalommal tagállami nyilvántartásba vett 
járműveket a 165/2014/EU rendelet 8. 
cikke (1) bekezdésének negyedik 
albekezdésében meghatározottak szerint 
fel nem szerelik az említett rendelet 8. 
cikke (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett, a határátlépés és 
a további tevékenységek rögzítésére 
vonatkozó előírásoknak megfelelő 
intelligens menetíró készülékkel. Ezen 
időponttól kezdve az e cikk harmadik 
albekezdésében a további tevékenységek 
tekintetében meghatározott mentesség 
kizárólag azokra a járművezetőkre 
vonatkozik, akik az említett rendelet 8., 9. 
és 10. cikkében előírtak szerinti intelligens 
menetíró készülékkel felszerelt járművet 
vezetnek.

törölve

Or. en

Módosítás 30
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, 
Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

A Tanács álláspontja
1 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

Az e bekezdés harmadik albekezdésében a 
további tevékenységek tekintetében 
meghatározott mentesség csak addig az 
időpontig alkalmazandó, amíg az első 
alkalommal tagállami nyilvántartásba vett 
járműveket a 165/2014/EU rendelet 8. 
cikke (1) bekezdésének negyedik 
albekezdésében meghatározottak szerint 
fel nem szerelik az említett rendelet 8. 
cikke (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett, a határátlépés és 
a további tevékenységek rögzítésére 
vonatkozó előírásoknak megfelelő 
intelligens menetíró készülékkel. Ezen 
időponttól kezdve az e cikk harmadik 
albekezdésében a további tevékenységek 
tekintetében meghatározott mentesség 
kizárólag azokra a járművezetőkre 
vonatkozik, akik az említett rendelet 8., 9. 
és 10. cikkében előírtak szerinti intelligens 
menetíró készülékkel felszerelt járművet 
vezetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

A törlésre a többi módosítással való egységesség biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás 31
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 8 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) A 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának alkalmazásában a 
kiküldetést befejezettnek kell tekinteni, 
amikor a járművezető egy nemzetközi áru- 
vagy személyszállítás végrehajtása során 
elhagyja a fogadó tagállamot. Ezen 
kiküldetési időszak nem vonható össze az 
ugyanazon járművezetőnek vagy az általa 

8. A 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának alkalmazásában a 
kiküldetést befejezettnek kell tekinteni, 
amikor a járművezető egy nemzetközi áru- 
vagy személyszállítás végrehajtása során 
véglegesen kézbesíti az árukat vagy leteszi 
az utasokat a fogadó tagállamban. Ezen 
kiküldetési időszak nem vonható össze az 



PE650.724v01-00 26/30 AM\1204898HU.docx

HU

helyettesített más járművezetőnek az ilyen 
nemzetközi műveletek keretében eltöltött 
korábbi kiküldetési időszakaival.

ugyanazon járművezetőnek vagy az általa 
helyettesített más járművezetőnek az ilyen 
nemzetközi műveletek keretében eltöltött 
korábbi kiküldetési időszakaival.

Or. en

Módosítás 32
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Roberts Zīle, Andrey Novakov, Maria Grapini, 
Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, 
Andris Ameriks

A Tanács álláspontja
1 cikk – 8 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) A 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának alkalmazásában a 
kiküldetést befejezettnek kell tekinteni, 
amikor a járművezető egy nemzetközi áru- 
vagy személyszállítás végrehajtása során 
elhagyja a fogadó tagállamot. Ezen 
kiküldetési időszak nem vonható össze az 
ugyanazon járművezetőnek vagy az általa 
helyettesített más járművezetőnek az ilyen 
nemzetközi műveletek keretében eltöltött 
korábbi kiküldetési időszakaival.

8. A 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának alkalmazásában a 
kiküldetést befejezettnek kell tekinteni, 
amikor a járművezető egy nemzetközi áru- 
vagy személyszállítás végrehajtása során 
véglegesen kézbesíti az árukat vagy leteszi 
az utasokat a fogadó tagállamban, az adott 
kiküldetési időszak pedig nem vonható 
össze az ugyanazon járművezetőnek vagy 
az általa helyettesített más járművezetőnek 
az ilyen nemzetközi műveletek keretében 
eltöltött korábbi kiküldetési időszakaival.

Or. en

Módosítás 33
Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

A Tanács álláspontja
1 cikk – 10 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás
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(10) A harmadik országokban 
letelepedett fuvarozási vállalkozások nem 
részesülhetnek kedvezőbb bánásmódban, 
mint a tagállamokban letelepedett 
vállalkozások, beleértve azt az esetet is, ha 
az uniós piachoz vagy annak részeihez 
hozzáférést biztosító két- vagy többoldalú 
megállapodás keretében végeznek 
fuvarozási műveletet.

10. A nem tagállamban letelepedett 
szállítási vállalkozások nem részesülhetnek 
kedvezőbb elbánásban, mint a valamely 
tagállamban letelepedett vállalkozások. 
Ezért ezen irányelv hatálybalépését 
követően az Unió tárgyalásokat 
kezdeményez az érintett harmadik 
országokkal az ezen irányelvben 
szereplőkkel egyenértékű szabályok 
alkalmazása érdekében.

Or. en

Indokolás

A tagállamok azon kötelezettsége, hogy a járművezetők kiküldetésére vonatkozóan 
„egyenértékű intézkedéseket” hajtsanak végre két- és többoldalú megállapodásokban, 
ellentétes az EUMSZ-nak az EU és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásra vonatkozó 
rendelkezéseivel (az EUMSZ 2. cikke és 3. cikkének (2) bekezdése). A közlekedéspolitika és a 
szállításra vonatkozó jogszabályok megosztott hatáskörbe tartoznak. Az EUMSZ 2. cikke 
értelmében a megosztott hatáskörbetartozó területeken mind az EU, mind a tagállamok 
kötelező erejű jogi aktusokat hozhatnak és fogadhatnak el. E hatáskörbe tartozó területen a 
tagállamok azonban csak olyan mértékben gyakorolhatják hatáskörüket, amilyen mértékben 
az EU nem gyakorolta hatáskörét. Ítélkezési gyakorlatában az EUB több alkalommal 
megerősítette, hogy amikor az EU a közlekedés területén közös szabályokat megállapító 
rendelkezéseket fogad el, „a tagállamok már nem jogosultak harmadik országokkal – sem 
egyénileg, sem közösen – az e szabályokat hátrányosan érintő kötelezettséget létrehozó 
szerződést kötni”. Mivel az EU már gyakorolta hatáskörét és közös szabályokat fogadott el a 
szállítás területén a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan, és a mobilitási csomag 
elfogadásával ezeket a szabályokat a járművezetők kiküldetésére vonatkozó konkrét 
követelményekkel fogja kiegészíteni, a tagállamok a továbbiakban nem fogadhatnak el 
kétoldalú vagy többoldalú szerződéseket e területen. Következésképpen az a rendelkezés, 
amely előírja a tagállamok számára, hogy a közúti szállítási ágazatban a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó uniós jogszabályokkal egyenértékű intézkedéseket hajtsanak végre a 
harmadik országokkal kötött kétoldalú szerződéseikben, ellentétes az EUMSZ-nak az EU és a 
tagállamok közötti hatáskörmegosztásról szóló 2. cikkének (2) bekezdésével és 3. cikkének (2) 
bekezdésével.

Módosítás 34
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 10 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) A harmadik országokban 10. A nem tagállamban letelepedett 
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letelepedett fuvarozási vállalkozások nem 
részesülhetnek kedvezőbb bánásmódban, 
mint a tagállamokban letelepedett 
vállalkozások, beleértve azt az esetet is, ha 
az uniós piachoz vagy annak részeihez 
hozzáférést biztosító két- vagy többoldalú 
megállapodás keretében végeznek 
fuvarozási műveletet.

szállítási vállalkozások nem részesülhetnek 
kedvezőbb elbánásban, mint a valamely 
tagállamban letelepedett vállalkozások. 
Ezért ezen irányelv hatálybalépését 
követően az Unió tárgyalásokat 
kezdeményez az érintett harmadik 
országokkal az ezen irányelvben 
szereplőkkel egyenértékű szabályok 
alkalmazása érdekében.

Or. en

Módosítás 35
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
6 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

6a. cikk
Vis maior

Vis maior esetén a tagállamok 
megszüntetik a fuvarozókra vonatkozóan 
az ezen irányelv 1. cikkének (7) 
bekezdésében előírt adminisztratív 
követelmények és ellenőrzési intézkedések 
alkalmazását, továbbá az 1072/2009/EK és 
az 1073/2009/EK rendelet értelmében 
kabotázst végző járművezetőket a 
továbbiakban nem kell úgy tekinteni, hogy 
kiküldetésben vannak a 96/71/EK irányelv 
értelmében. A nemzeti hatóságok 
haladéktalanul tájékoztatják a fuvarozási 
vállalkozásokat a fenti felfüggesztésről.

Or. en

Indokolás

Ezek a rendelkezések amellett, hogy komoly arányossági problémákat vetnek fel, a 
járművezetők nem megfelelő munkakörülményeihez és a verseny torzulásához vezetnek az EU 
egységes piacán. A javaslat ellentétes a nemzetközi szállítás rendkívül mobil jellegével, és 
aránytalanul negatív hatást gyakorol a peremterületeken fekvő tagállamokra. Amint azt a 
Covid19 válság is igazolta, ezen irányelv alkalmazása súlyosbítaná a már egyébként is 
fenálló járművezető-hiányt, és akadályozná a járművek rugalmas mozgását. Válságok és az 
uniós polgárok társadalmi-gazdasági jólétét fenyegető súlyos kockázatok idején az ilyen 
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korlátozó intézkedéseket ki kell zárni.

Módosítás 36
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

A Tanács álláspontja
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

1a. [HL: 4 hónappal az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő 
kihirdetésének időpontját követően]-ig a 
Bizottság megfelelő hatástanulmányt 
nyújt be az ezen irányelv által az uniós 
közúti árufuvarozási piac konkrét 
gazdasági helyzetére és a járművezetők 
egészségügyi biztonsági helyzetére 
gyakorolt hatásról, és adott esetben 
javaslatot tesz ezen irányelv módosítására, 
figyelembe véve az ágazat új piaci 
helyzetét.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi Covid19-válság, valamint közúti árufuvarozási piacon a gazdasági és 
egészségbiztonsági helyzet példa nélküli bizonytalansága miatt el kell halasztani ezen irányelv 
hatálybalépését, miközben az Európai Bizottság a válság utáni új piaci helyzetet elemző és az 
új rendelet uniós közúti árufuvarozási piacra gyakorolt hatását értékelő megfelelő 
hatástanulmányt készít. A szabályok kiigazítása érdekében a Bizottságnak javaslatot kell 
tennie e jogi aktus megfelelő módosításaira, mielőtt az hatályba lép.

Módosítás 37
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

A Tanács álláspontja
10 cikk – 1 bekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
lép hatályba.

Ez az irányelv [illesszék be a dátumot: 18 
hónappal az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetésének 
időpontját követően]-án/én lép hatályba.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi Covid19-válság, valamint közúti árufuvarozási piacon a gazdasági és 
egészségbiztonsági helyzet példa nélküli bizonytalansága miatt el kell halasztani ezen irányelv 
hatálybalépését, miközben az Európai Bizottság a válság utáni új piaci helyzetet elemző és az 
új rendelet uniós közúti árufuvarozási piacra gyakorolt hatását értékelő megfelelő 
hatástanulmányt készít. A szabályok kiigazítása érdekében a Bizottságnak javaslatot kell 
tennie e jogi aktus megfelelő módosításaira, mielőtt az hatályba lép.


