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Módosítás 1
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
–

Elutasításra irányuló indítvány

— Az Európai Parlament elutasítja a 
Tanács első olvasatban kialakított 
álláspontját.

Or. en

Módosítás 2
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Az 1071/2009/EK rendelet 
értelmében a vállalkozóknak a 
tevékenységüket ténylegesen és 
folyamatosan egy, a székhely szerinti 
tagállamban található, a szükséges műszaki 
berendezésekkel és létesítményekkel 
ellátott működési központból kell 
irányítaniuk; a rendelet emellett további 
követelmények bevezetését is lehetővé 
teszi nemzeti szinten, melyek közül az a 
követelmény a leginkább elterjedt, hogy a 
vállalkozásnak parkolóhelyekkel kell 
rendelkeznie a székhelye szerinti 
tagállamban. Mindazonáltal ezek az – 
egyenlőtlenül alkalmazott – 
követelmények nem bizonyultak 
elegendőnek az adott tagállammal való 
tényleges kapcsolat biztosításához, és 
ezáltal a postafiókcégek hatékony 
visszaszorításához, valamint azon 
kockázat csökkentéséhez, hogy 
szisztematikus kabotázsra, illetve 
„nomád” járművezetők olyan 
vállalkozások általi foglalkoztatására 

(8) Az 1071/2009/EK rendelet 
értelmében a vállalkozóknak a 
tevékenységüket ténylegesen és 
folyamatosan egy, a székhely szerinti 
tagállamban található, a szükséges műszaki 
berendezésekkel és létesítményekkel 
ellátott működési központból kell 
irányítaniuk; a rendelet emellett további 
követelmények bevezetését is lehetővé 
teszi nemzeti szinten, melyek közül az a 
követelmény a leginkább elterjedt, hogy a 
vállalkozásnak parkolóhelyekkel kell 
rendelkeznie a székhelye szerinti 
tagállamban.
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kerül sor, amelyekhez a járművek nem 
térnek vissza. Tekintettel arra, hogy a 
fuvarozás belső piacának megfelelő 
működéséhez a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás jogára vonatkozó 
specifikus szabályokra lehet szükség, 
helyénvaló tovább harmonizálni a 
letelepedésre vonatkozó követelményeket, 
valamint szigorítani a fuvarozó által 
használt járműveknek a székhely szerinti 
tagállamban való jelenlétére vonatkozó 
követelményeket. Amennyiben 
meghatározásra kerül egy olyan 
egyértelmű határidő, amelyen belül a 
járműnek vissza kell térnie a székhely 
szerinti tagállamba, az egyfelől hozzájárul 
annak biztosításához, hogy a járművet 
megfelelően karban lehessen tartani a 
székhely szerinti tagállamban található 
műszaki berendezések használatával, 
másfelől pedig megkönnyíti az 
ellenőrzéseket. Az ilyen visszatérések 
ciklusát össze kell hangolni az 
561/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben6 a fuvarozási 
vállalkozás számára előírt azon 
kötelezettséggel, hogy műveleteit oly 
módon szervezze meg, hogy a járművezető 
legalább négyhetente hazatérhessen, hogy 
ezáltal mindkét kötelezettség teljesíthető 
legyen oly módon, hogy a járművezető a 
járművel együtt legalább minden második 
négyhetes ciklust követően visszatérjen. 
Ezen összehangolásnak köszönhetően 
erősödni fog a járművezető visszatéréshez 
való joga, valamint csökkenni fog annak 
kockázata, hogy a járműnek csupán ezen 
új letelepedési követelmény teljesítése 
céljából kelljen visszatérnie. A székhely 
szerinti tagállamba való visszatérés 
követelménye ugyanakkor nem párosulhat 
olyan követelménnyel, mely szerint 
bizonyos számú műveletet a székhely 
szerinti tagállamban kellene végrehajtani 
vagy olyan egyéb követelménnyel, amely 
más módon korlátozná a fuvarozók 
lehetőségét a belső piac egészében való 
szolgáltatásnyújtásra.
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____________________________

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
561/2006/EK rendelete (2006. március 
15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról, 
a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Andris Ameriks, 
Petras Auštrevičius, Andor Deli, Rovana Plumb, Maria Grapini, Marian-Jean 
Marinescu, Roberts Zīle, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, 
Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Az 1071/2009/EK rendelet 
értelmében a vállalkozóknak a 
tevékenységüket ténylegesen és 
folyamatosan egy, a székhely szerinti 
tagállamban található, a szükséges műszaki 
berendezésekkel és létesítményekkel 
ellátott működési központból kell 
irányítaniuk; a rendelet emellett további 
követelmények bevezetését is lehetővé 
teszi nemzeti szinten, melyek közül az a 
követelmény a leginkább elterjedt, hogy a 
vállalkozásnak parkolóhelyekkel kell 
rendelkeznie a székhelye szerinti 
tagállamban. Mindazonáltal ezek az – 
egyenlőtlenül alkalmazott – 
követelmények nem bizonyultak 
elegendőnek az adott tagállammal való 
tényleges kapcsolat biztosításához, és 
ezáltal a postafiókcégek hatékony 
visszaszorításához, valamint azon 
kockázat csökkentéséhez, hogy 

(8) Az 1071/2009/EK rendelet 
értelmében a vállalkozóknak a 
tevékenységüket ténylegesen és 
folyamatosan egy, a székhely szerinti 
tagállamban található, a szükséges műszaki 
berendezésekkel és létesítményekkel 
ellátott működési központból kell 
irányítaniuk; a rendelet emellett további 
követelmények bevezetését is lehetővé 
teszi nemzeti szinten, melyek közül az a 
követelmény a leginkább elterjedt, hogy a 
vállalkozásnak parkolóhelyekkel kell 
rendelkeznie a székhelye szerinti 
tagállamban.
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szisztematikus kabotázsra, illetve 
„nomád” járművezetők olyan 
vállalkozások általi foglalkoztatására 
kerül sor, amelyekhez a járművek nem 
térnek vissza. Tekintettel arra, hogy a 
fuvarozás belső piacának megfelelő 
működéséhez a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás jogára vonatkozó 
specifikus szabályokra lehet szükség, 
helyénvaló tovább harmonizálni a 
letelepedésre vonatkozó követelményeket, 
valamint szigorítani a fuvarozó által 
használt járműveknek a székhely szerinti 
tagállamban való jelenlétére vonatkozó 
követelményeket. Amennyiben 
meghatározásra kerül egy olyan 
egyértelmű határidő, amelyen belül a 
járműnek vissza kell térnie a székhely 
szerinti tagállamba, az egyfelől hozzájárul 
annak biztosításához, hogy a járművet 
megfelelően karban lehessen tartani a 
székhely szerinti tagállamban található 
műszaki berendezések használatával, 
másfelől pedig megkönnyíti az 
ellenőrzéseket. Az ilyen visszatérések 
ciklusát össze kell hangolni az 
561/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben6 a fuvarozási 
vállalkozás számára előírt azon 
kötelezettséggel, hogy műveleteit oly 
módon szervezze meg, hogy a járművezető 
legalább négyhetente hazatérhessen, hogy 
ezáltal mindkét kötelezettség teljesíthető 
legyen oly módon, hogy a járművezető a 
járművel együtt legalább minden második 
négyhetes ciklust követően visszatérjen. 
Ezen összehangolásnak köszönhetően 
erősödni fog a járművezető visszatéréshez 
való joga, valamint csökkenni fog annak 
kockázata, hogy a járműnek csupán ezen 
új letelepedési követelmény teljesítése 
céljából kelljen visszatérnie. A székhely 
szerinti tagállamba való visszatérés 
követelménye ugyanakkor nem párosulhat 
olyan követelménnyel, mely szerint 
bizonyos számú műveletet a székhely 
szerinti tagállamban kellene végrehajtani 
vagy olyan egyéb követelménnyel, amely 
más módon korlátozná a fuvarozók 
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lehetőségét a belső piac egészében való 
szolgáltatásnyújtásra.
_____________________________

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
561/2006/EK rendelete (2006. március 
15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról, 
a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 
1. o.).

Or. en

Indokolás

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States which due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands or States located at the periphery of EU. Moreover, 
the proposed provision concerning the obligation of return of a vehicle to the state of 
establishment contradicts European Green Deal, EU’s climate policy objectives and the Paris 
Agreement goals. It increases the number of empty runs and causes additional CO2 
emissions.  Furthermore, this measure will increase the volume of road traffic and will have a 
negative impact on road safety.

Módosítás 4
Maria Grapini

A Tanács álláspontja
11 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(11) Tekintettel arra, hogy a fuvarozási 
ágazatban dolgozó munkavállalók 
kiküldetésére és a kabotázsra vonatkozó 
uniós szabályoknak, valamint a 
szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jognak a súlyos megsértése 
jelentősen befolyásolhatja a közúti 
árufuvarozási piacot és a munkavállalók 
szociális védelmét, azt fel kell venni a jó 
hírnév értékelése szempontjából releváns 

törölve
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tételek közé.

Or. ro

Indokolás

Ez az intézkedés érinti a szolgáltatásnyújtás alapvető szabadságát az EU-ban, mivel a 
munkavégzés szokásos helyének vagy helyének javasolt kikötése zavart okoz az alkalmazandó 
jog megválasztását illetően. Az Európai Parlamentnek nem szabad megengednie, hogy 
aláássák az egységes piacot egy olyan időszakban, amikor annak megfelelő működése döntő 
fontosságú az egész kontinens gazdasági fellendülése szempontjából a Covid19-válságot 
követően.

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

A Tanács álláspontja
21 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(21) A kabotázsműveleteknek azt a célt 
kell szolgálniuk, hogy növekedjen a nehéz 
tehergépjárművek kihasználási aránya és 
csökkenjen az üresen közlekedő nehéz 
tehergépjárművek száma, és e műveleteket 
engedélyezni kell mindaddig, amíg nem 
jelentenek állandó vagy folyamatos 
tevékenységet az érintett tagállamban. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kabotázsműveleteket ne oly módon 
végezzék, hogy azok állandó vagy 
folyamatos tevékenységet képezzenek, a 
fuvarozók számára nem szabad 
engedélyezni, hogy egy adott 
kabotázsműveleti időszak végétől számított 
meghatározott időn belül 
kabotázsműveletet végezzenek 
ugyanabban a tagállamban.

törölve

Or. en
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Indokolás

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations, which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a 4-day “cooling-off” period, the number of empty runs will increase 
significantly. This will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road 
transport and will reduce the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of 
the exchange of goods within the Union.

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

A Tanács álláspontja
21 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(21) A kabotázsműveleteknek azt a célt 
kell szolgálniuk, hogy növekedjen a nehéz 
tehergépjárművek kihasználási aránya és 
csökkenjen az üresen közlekedő nehéz 
tehergépjárművek száma, és e műveleteket 
engedélyezni kell mindaddig, amíg nem 
jelentenek állandó vagy folyamatos 
tevékenységet az érintett tagállamban. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kabotázsműveleteket ne oly módon 
végezzék, hogy azok állandó vagy 
folyamatos tevékenységet képezzenek, a 
fuvarozók számára nem szabad 
engedélyezni, hogy egy adott 
kabotázsműveleti időszak végétől számított 
meghatározott időn belül 
kabotázsműveletet végezzenek 
ugyanabban a tagállamban.

(21) A kabotázsműveleteknek azt a célt 
kell szolgálniuk, hogy növekedjen a nehéz 
tehergépjárművek kihasználási aránya és 
csökkenjen az üresen közlekedő nehéz 
tehergépjárművek száma, és e műveleteket 
engedélyezni kell mindaddig, amíg nem 
jelentenek állandó vagy folyamatos 
tevékenységet az érintett tagállamban.

Or. en

Módosítás 7
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides
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A Tanács álláspontja
22 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(22) A 92/106/EGK tanácsi irányelv9 4. 
cikkével létrehozott további liberalizáció 
az 1072/2009/EK rendelet szerinti 
kabotázzsal összevetve jól előmozdította a 
kombinált fuvarozást, ezért elviekben 
érdemes megtartani, ugyanakkor 
gondoskodni kell a visszaélések 
megelőzéséről. A tapasztalatok szerint az 
Unió egyes részeiben a fuvarozók az 
említett rendelkezést szisztematikusan 
arra használták, hogy a kabotázs 
ideiglenes jellegét megkerülve járműveik 
folyamatosan egy, a vállalkozás székhelye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban 
tartózkodjanak. Az ilyen tisztességtelen 
gyakorlatok a szociális dömping 
kockázatával járnak és veszélyeztetik a 
kabotázsra vonatkozó jogi keret 
tiszteletben tartását. Ennek megfelelően 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy a 92/106/EGK irányelv 4. cikkétől 
eltérve a szóban forgó problémát az 
1072/2009/EK rendeletben meghatározott 
kabotázsszabályok oly módon történő 
alkalmazásával kezeljék, hogy arányos 
korlátozást vezetnek be a járműveknek a 
területükön való folyamatos jelenlétére 
vonatkozóan.

törölve

__________________
9 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. en

Módosítás 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, 
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Bogusław Liberadzki, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

A Tanács álláspontja
22 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(22) A 92/106/EGK tanácsi irányelv9 4. 
cikkével létrehozott további liberalizáció 
az 1072/2009/EK rendelet szerinti 
kabotázzsal összevetve jól előmozdította a 
kombinált fuvarozást, ezért elviekben 
érdemes megtartani, ugyanakkor 
gondoskodni kell a visszaélések 
megelőzéséről. A tapasztalatok szerint az 
Unió egyes részeiben a fuvarozók az 
említett rendelkezést szisztematikusan 
arra használták, hogy a kabotázs 
ideiglenes jellegét megkerülve járműveik 
folyamatosan egy, a vállalkozás székhelye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban 
tartózkodjanak. Az ilyen tisztességtelen 
gyakorlatok a szociális dömping 
kockázatával járnak és veszélyeztetik a 
kabotázsra vonatkozó jogi keret 
tiszteletben tartását. Ennek megfelelően 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy a 92/106/EGK irányelv 4. cikkétől 
eltérve a szóban forgó problémát az 
1072/2009/EK rendeletben meghatározott 
kabotázsszabályok oly módon történő 
alkalmazásával kezeljék, hogy arányos 
korlátozást vezetnek be a járműveknek a 
területükön való folyamatos jelenlétére 
vonatkozóan.

törölve

__________________
9 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. en
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Indokolás

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate, as this issue should be dealt with 
in the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 is not beneficial as it 
reduces the attractiveness of combined transport for hauliers and freight forwarders. Such a 
measure will not contribute to the further promotion of this type of operation and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and has not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed, the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Módosítás 9
Barbara Thaler

A Tanács álláspontja
22 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(22) A 92/106/EGK tanácsi irányelv9 4. 
cikkével létrehozott további liberalizáció 
az 1072/2009/EK rendelet szerinti 
kabotázzsal összevetve jól előmozdította a 
kombinált fuvarozást, ezért elviekben 
érdemes megtartani, ugyanakkor 
gondoskodni kell a visszaélések 
megelőzéséről. A tapasztalatok szerint az 
Unió egyes részeiben a fuvarozók az 
említett rendelkezést szisztematikusan arra 
használták, hogy a kabotázs ideiglenes 
jellegét megkerülve járműveik 
folyamatosan egy, a vállalkozás székhelye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban 
tartózkodjanak. Az ilyen tisztességtelen 
gyakorlatok a szociális dömping 
kockázatával járnak és veszélyeztetik a 
kabotázsra vonatkozó jogi keret 
tiszteletben tartását. Ennek megfelelően 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy a 92/106/EGK irányelv 4. cikkétől 
eltérve a szóban forgó problémát az 
1072/2009/EK rendeletben meghatározott 
kabotázsszabályok oly módon történő 
alkalmazásával kezeljék, hogy arányos 
korlátozást vezetnek be a járműveknek a 
területükön való folyamatos jelenlétére 

(22) A 92/106/EGK tanácsi irányelv9 4. 
cikkével létrehozott további liberalizáció 
az 1072/2009/EK rendelet szerinti 
kabotázzsal összevetve jól előmozdította a 
kombinált fuvarozást, ezért elviekben 
érdemes megtartani, ugyanakkor 
gondoskodni kell a visszaélések 
megelőzéséről. A tapasztalatok szerint az 
Unió egyes részeiben a fuvarozók az 
említett rendelkezést szisztematikusan arra 
használták, hogy a kabotázs ideiglenes 
jellegét megkerülve járműveik 
folyamatosan egy, a vállalkozás székhelye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban 
tartózkodjanak. Bár az ilyen tisztességtelen 
gyakorlatok a szociális dömping 
kockázatával járnak, a közlekedési 
dolgozók kiküldetésére vonatkozó új 
szabályok nagymértékben semlegesítik 
azokat. Azonban amennyiben az érintett 
tagállam bizonyítani tudja a 92/106/EGK 
irányelv 4. cikkével való visszaélést, 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy a 92/106/EGK irányelv 4. cikkétől 
eltérve a szóban forgó problémát az 
1072/2009/EK rendeletben meghatározott 
kabotázsszabályok oly módon történő 
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vonatkozóan. alkalmazásával kezeljék, hogy arányos 
korlátozást vezetnek be a járműveknek a 
területükön való folyamatos jelenlétére 
vonatkozóan.

__________________ __________________
9 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.).

9 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. en

Módosítás 10
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
26 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(26a) Figyelembe véve a 
nehézgépjárművel történő szállítás 
vészhelyzetekben betöltött alapvető 
szerepét, ahogy az egyértelműen 
bebizonyosodott a Covid19-válsággal 
összefüggésben, garantálni kell a 
járművek korlátlan mozgását az EU 
egységes piacán a fogyasztók és a 
vállalkozások igényeinek kielégítése, 
valamint az alapvető szolgáltatások 
folyamatosságának biztosítása érdekében. 
Ennek érdekében a letelepedés jogára és a 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan e 
rendeletben foglalt egyedi szabályokat 
uniós szinten fel kell függeszteni a válság 
és a helyreállítási időszak idejére. E 
szabályoknak magukban kell foglalniuk a 
járműveknek a székhely szerinti 
tagállamba való rendszeres visszatérésére 
vonatkozó rendelkezéseket, a járművezető 
azon kötelezettségét, hogy legalább 
négyhetente hazatérjen, valamint a 
kabotázsra vonatkozó korlátozásokat, 
amelyek négynapos várakozási időszakot 
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írnak elő.

Or. en

Indokolás

Administrative burden and movement restrictions for truck drivers severely compromise EU’s 
crisis-resilience and the capacity to deliver production materials, equipment and goods to the 
places where they are most needed. The Regulation entails additional and excessive 
administrative burdens, as well as restricted market access for non-resident carriers, which 
cannot be justified, especially in the light of the novel Covid-19 crisis.  This is even more 
valid for the areas that are not easily accessible, like islands and poorly connected zones. 
Delay in cross-border road transport services may lead to dramatic consequences, like for 
example a hospital not receiving the medicines. All the restrictions to the provision of such 
services should therefore be removed in the situation of emergency.

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

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a járműállományának 
tevékenységét úgy kell megszerveznie, 
hogy a vállalkozás rendelkezésére álló, 
nemzetközi fuvarozásra használt 
járművek az elindulást követően nyolc 
héten belül visszatérjenek az adott 
tagállam egyik működési központjába;

törölve

Or. en

Indokolás

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States that, due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands. Moreover, the proposed provision concerning the 
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obligation of return of a vehicle to the state of establishment contradicts the EU’s climate 
policy objectives and the Paris Agreement goals. It increases the number of empty runs and 
causes additional CO2 emissions from road transport sector. Furthermore, this measure will 
increase the volume of road traffic and will have a negative impact on road safety.

Módosítás 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a járműállományának 
tevékenységét úgy kell megszerveznie, 
hogy a vállalkozás rendelkezésére álló, 
nemzetközi fuvarozásra használt 
járművek az elindulást követően nyolc 
héten belül visszatérjenek az adott 
tagállam egyik működési központjába;

törölve

Or. en

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

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

g) folyamatos jelleggel rendelkezésére 
kell állnia az e) pontban foglalt 
feltételeknek megfelelő, az általa végzett 
fuvarozási műveletekkel arányos számú, 
az adott tagállamban található valamely 
működési központból üzemeltetett és 
onnan kiküldött járműnek és 
járművezetőnek.

g) folyamatos jelleggel rendelkezésére 
kell állnia az e) pontban foglalt 
feltételeknek megfelelő járműveknek, és a 
vállalkozás operatív központjára 
vonatkozó jogszabályok alapján kell 
foglalkoztatnia a járművezetőket, a 
vállalkozás által végzett fuvarozási 
műveletekkel arányos számban.
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Or. en

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

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

g) folyamatos jelleggel rendelkezésére 
kell állnia az e) pontban foglalt 
feltételeknek megfelelő, az általa végzett 
fuvarozási műveletekkel arányos számú, 
az adott tagállamban található valamely 
működési központból üzemeltetett és 
onnan kiküldött járműnek és 
járművezetőnek.

g) folyamatos jelleggel rendelkezésére 
kell állnia az e) pontban foglalt 
feltételeknek megfelelő járműveknek, és a 
vállalkozás operatív központjára 
vonatkozó jogszabályok alapján kell 
foglalkoztatnia a járművezetőket, a 
vállalkozás által végzett fuvarozási 
műveletekkel arányos számban.

Or. en

Indokolás

The amendment restores EP position at 1st reading. Proposed requirement concerning 
'drivers normally based at an operational centre' means that drivers should normally work at 
or from such a centre. This could exclude the possibility to provide so-called exports of 
services within the single market consisting, inter alia, of cross-trade. The proposed provision 
is protectionist in nature, very much limiting the current single market freedoms. Moreover, 
there is a need to point out the climatic consequences of the limitation of cross-trade capacity. 
Provisions do not allow the load to be taken up where it is closest to the vehicle but they do 
cause the vehicle to travel several hundred kilometres where taking up the load will not result 
in negative consequences in terms of not being able to fulfil one of the conditions to pursue 
the occupation of a road transport haulier. The provision is imprecise and allows for different 
interpretations. This gives rise to legal uncertainty on the part of the hauliers and therefore 
considerable risk. Contrary to some opinions stating that the interpretation of this provision 
will fall exclusively within the competence of the national control authorities of the haulier's 
state of establishment, the provision may also give rise to proceedings against the haulier in 
another Member State from whose territory the transport operations will be carried out or 
where the driver will be commuting to take up work with a vehicle left in the local parking.
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Módosítás 15
Maria Grapini

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iv pont
1071/2009/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – xi pont

A Tanács álláspontja Módosítás

xi) a közúti fuvarozásban dolgozó 
munkavállalók kiküldetése;

törölve

Or. ro

Indokolás

Ez az intézkedés érinti a szolgáltatásnyújtás alapvető szabadságát az EU-ban, mivel a 
munkavégzés szokásos helyének vagy helyének javasolt kikötése zavart okoz az alkalmazandó 
jog megválasztását illetően. Az Európai Parlamentnek nem szabad megengednie, hogy 
aláássák az egységes piacot egy olyan időszakban, amikor annak megfelelő működése döntő 
fontosságú az egész kontinens gazdasági fellendülése szempontjából a Covid19-válságot 
követően.

Módosítás 16
Maria Grapini

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iv pont
1071/2009/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – xii pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

xii) a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jog;

törölve

Or. ro

Indokolás

Ez az intézkedés érinti a szolgáltatásnyújtás alapvető szabadságát az EU-ban, mivel a 
munkavégzés szokásos helyének vagy helyének javasolt kikötése zavart okoz az alkalmazandó 
jog megválasztását illetően. Az Európai Parlamentnek nem szabad megengednie, hogy 
aláássák az egységes piacot egy olyan időszakban, amikor annak megfelelő működése döntő 
fontosságú az egész kontinens gazdasági fellendülése szempontjából a Covid19-válságot 
követően.
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Módosítás 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, 
Magdalena Adamowicz, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, 
Tomasz Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, 
Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, 
Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(2a) A fuvarozók számára nem 
engedélyezett, hogy ugyanazzal a 
gépjárművel vagy járműszerelvény 
esetében ugyanazon jármű gépjárművével 
kabotázsműveleteket hajtsanak végre 
ugyanabban a tagállamban az ott végzett 
kabotázsműveletük végét követő négy 
napon belül.”;

Or. en

Indokolás

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations, which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a “cooling-off” period, the number of empty runs will increase significantly. This 
will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce 
the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of the exchange of goods 
within the Union.

Módosítás 18
Johan Van Overtveldt

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
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1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(2a) A fuvarozók számára nem 
engedélyezett, hogy ugyanazzal a 
gépjárművel vagy járműszerelvény 
esetében ugyanazon jármű gépjárművével 
kabotázsműveleteket hajtsanak végre 
ugyanabban a tagállamban az ott végzett 
kabotázsműveletük végét követő négy 
napon belül.”;

Or. en

Indokolás

Bár egyetértünk azzal a célkitűzéssel, hogy fel kell lépni a kabotázzsal való rendszeres 
visszaélés ellen, kérdésesnek tartjuk, hogy a várakozási idő megfelelő megoldás-e erre a 
problémára. Ez a várakozási időszak negatívan befolyásolhatja a határokon átnyúló napi 
kereskedelmet folytató régiókban működő vállalkozások (gyakran kkv-k) sajátos üzleti 
modelljét. Úgy véljük, hogy léteznek más megoldások is a jobb végrehajtásra, többek között az 
intelligens menetíró készülék bevezetése.

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

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(2a) A fuvarozók számára nem 
engedélyezett, hogy ugyanazzal a 
gépjárművel vagy járműszerelvény 
esetében ugyanazon jármű gépjárművével 
kabotázsműveleteket hajtsanak végre 
ugyanabban a tagállamban az ott végzett 
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kabotázsműveletük végét követő négy 
napon belül.”;

Or. en

Módosítás 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

aa) a 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) A fuvarozók számára nem 
engedélyezett, hogy ugyanazzal a 
gépjárművel vagy járműszerelvény 
esetében ugyanazon jármű gépjárművével 
kabotázsműveleteket hajtsanak végre 
ugyanabban a tagállamban az ott végzett 
kabotázsműveletük végét követő 48 órán 
belül.”;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás visszaállítja a Parlament első olvasatbeli álláspontját. A rövid és természetes 
48 órás várakozási idő bevezetése nem fogja teljesen megzavarni az európai egységes piacon 
belüli szállítási műveletek tervezését és végrehajtását, és így kompromisszum révén 
valamennyi fél számára elfogadható lehet.

Módosítás 21
Johan Van Overtveldt

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

aa) a 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) A (2a) bekezdésben hivatkozott 
időszakban a fuvarozóknak engedélyezik, 
hogy ugyanazzal a gépjárművel vagy 
járműszerelvény esetében ugyanazon 
jármű gépjárművével legfeljebb 1 
kabotázsműveletet hajtsanak végre 
ugyanabban a tagállamban azt követően, 
hogy a beérkező nemzetközi fuvar során 
szállított áruk megérkeztek a rendeltetési 
helyükre.”;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás maximálisan korlátozza a kabotázzsal való szisztematikus visszaélést, 
miközben megőrzi a határokon átnyúló napi kereskedelmet folytató régiókban működő 
vállalkozások (gyakran kkv-k) sajátos üzleti modelljét. A várakozási időre vonatkozó 
intézkedés komolyan veszélyeztetheti e vállalatok logisztikai láncait. Ezért alapvető 
fontosságú, hogy megtartsák legalább egy kabotázsművelet elvégzésének lehetőségét a 
várakozási időszak alatt, hogy elkerülhető legyen az operatív központba való üres visszatérés, 
és elkerülhető legyen az ellátási lánc energiahatékonyságára gyakorolt negatív hatás.

Módosítás 22
Benoît Lutgen

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

aa) a 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) A (2a) bekezdésben hivatkozott 
időszakban a fuvarozóknak engedélyezik, 
hogy ugyanazzal a gépjárművel vagy 
járműszerelvény esetében ugyanazon 
jármű gépjárművével legfeljebb 1 
kabotázsműveletet hajtsanak végre 
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ugyanabban a tagállamban azt követően, 
hogy a beérkező nemzetközi fuvar során 
szállított áruk megérkeztek a rendeltetési 
helyükre.”;

Or. en

Indokolás

A társjogalkotóknak figyelembe kell venniük az olyan régiókban székhellyel rendelkező 
vállalkozások sajátos üzleti modelljét, ahol a tagállamok közötti határokon átnyúló 
kereskedelem napi szinten zajlik, tekintettel a gazdaságok összekapcsolódására. Ez a bekezdés 
lehetővé teszi, hogy a várakozási időszak alatt egy kabotázsműveletet végrehajthassanak, 
amennyiben az ugyanazon tagállamba irányuló új nemzetközi szállítási műveletet követ. A 
kabotázzsal való szisztematikus visszaélés korlátozott, miközben megőrzik e vállalkozások 
üzleti modelljét.

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

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A nem honos fuvarozó által a fogadó 
tagállamban folytatott belföldi közúti 
fuvarozási szolgáltatások csak akkor 
tekinthetők e rendelettel összhangban 
állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 
bizonyítékot tud felmutatni egyrészt a 
megelőző nemzetközi fuvarozásról, 
másrészt pedig minden egyes egymást 
követő kabotázsműveletről. Amennyiben a 
jármű a nemzetközi fuvarozást megelőző 
négy napos időszakban a fogadó tagállam 
területén tartózkodott, a fuvarozónak az 
azon időszakban végzett valamennyi 
műveletet is egyértelműen igazolnia kell.;

A nem honos fuvarozó által a fogadó 
tagállamban folytatott belföldi közúti 
fuvarozási szolgáltatások csak akkor 
tekinthetők e rendelettel összhangban 
állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 
bizonyítékot tud felmutatni egyrészt a 
megelőző nemzetközi fuvarozásról, 
másrészt pedig minden egyes egymást 
követő kabotázsműveletről. Amennyiben a 
jármű a fogadó tagállam területén 
tartózkodott, a fuvarozónak az azon 
időszakban végzett valamennyi műveletet 
is egyértelműen igazolnia kell.

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

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A nem honos fuvarozó által a fogadó 
tagállamban folytatott belföldi közúti 
fuvarozási szolgáltatások csak akkor 
tekinthetők e rendelettel összhangban 
állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 
bizonyítékot tud felmutatni egyrészt a 
megelőző nemzetközi fuvarozásról, 
másrészt pedig minden egyes egymást 
követő kabotázsműveletről. Amennyiben a 
jármű a nemzetközi fuvarozást megelőző 
négy napos időszakban a fogadó tagállam 
területén tartózkodott, a fuvarozónak az 
azon időszakban végzett valamennyi 
műveletet is egyértelműen igazolnia kell.;

A nem honos fuvarozó által a fogadó 
tagállamban folytatott belföldi közúti 
fuvarozási szolgáltatások csak akkor 
tekinthetők e rendelettel összhangban 
állónak, ha a fuvarozó egyértelmű 
bizonyítékot tud felmutatni egyrészt a 
megelőző nemzetközi fuvarozásról, 
másrészt pedig minden egyes egymást 
követő kabotázsműveletről. Amennyiben a 
jármű a nemzetközi fuvarozást megelőzően 
a fogadó tagállam területén tartózkodott, a 
fuvarozónak az azon időszakban végzett 
valamennyi műveletet is egyértelműen 
igazolnia kell.

Or. en

Indokolás

Amendment restores Parliament's first reading position. Imposing additional restrictions on 
cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a restrictive, disproportionate and 
protectionist measure that constitutes a new and unfair administrative barrier to market 
access. It should also be viewed in the context of inclusion of cabotage operations in the 
posting regime from day one, which will negatively impact these operations, which are aimed 
at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of introducing a 4-day “cooling-off” 
period, the number of empty runs will increase significantly. This will have a negative impact 
on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce the efficiency of transport 
performance, increasing the cost of the exchange of goods within the Union.

Módosítás 25
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides
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A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
1072/2009/EK rendelet
10 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(7) Az e cikk (1)–(6) bekezdésének 
rendelkezésein túlmenően és a 
92/106/EGK irányelv 4. cikkétől eltérve, 
amennyiben erre szükség van annak 
megelőzéséhez, hogy a fuvarozók 
visszaéljenek ez utóbbi rendelkezéssel oly 
módon, hogy a fogadó tagállamban 
korlátlan és folyamatos módon olyan 
kezdeti és/vagy végső közúti szállítási 
szakaszt végeznek, amelyek tagállamok 
közötti kombinált szállítási műveletek 
részét képezik, a tagállamok előírhatják, 
hogy e rendelet 8. cikkét alkalmazni 
kelljen a fuvarozókra abban az esetben, 
ha az adott tagállamban ilyen kezdeti vagy 
végső közúti szállítási szakaszt végeznek. 
Az kezdeti vagy végső közúti szállítási 
szakaszok tekintetében a tagállamok 
előírhatnak az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdésében előírt 7 napnál hosszabb 
időtartamot, illetve az e rendelet 8. 
cikkének (2a) bekezdésében előírt 4 
napnál rövidebb időtartamot is. Az e 
rendelet 8. cikkének (4) bekezdésének az 
ilyen szállítási műveletekre történő 
alkalmazása nem érinti a 92/106/EGK 
irányelvből fakadó kötelezettségeket. Azok 
a tagállamok, amelyek alkalmazni 
kívánják az e bekezdésben foglalt eltérést, 
erről a releváns tagállami intézkedések 
alkalmazása előtt értesítik a Bizottságot. 
Ezeket a szabályaikat legalább ötévente 
felülvizsgálják, és e felülvizsgálat 
eredményeiről értesítik a Bizottságot. A 
szabályokat – a vonatkozó időtartamok 
hosszát is beleértve – átlátható módon 
nyilvánosságra hozzák.”;

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

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
1072/2009/EK rendelet
10 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(7) Az e cikk (1)–(6) bekezdésének 
rendelkezésein túlmenően és a 
92/106/EGK irányelv 4. cikkétől eltérve, 
amennyiben erre szükség van annak 
megelőzéséhez, hogy a fuvarozók 
visszaéljenek ez utóbbi rendelkezéssel oly 
módon, hogy a fogadó tagállamban 
korlátlan és folyamatos módon olyan 
kezdeti és/vagy végső közúti szállítási 
szakaszt végeznek, amelyek tagállamok 
közötti kombinált szállítási műveletek 
részét képezik, a tagállamok előírhatják, 
hogy e rendelet 8. cikkét alkalmazni 
kelljen a fuvarozókra abban az esetben, 
ha az adott tagállamban ilyen kezdeti vagy 
végső közúti szállítási szakaszt végeznek. 
Az kezdeti vagy végső közúti szállítási 
szakaszok tekintetében a tagállamok 
előírhatnak az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdésében előírt 7 napnál hosszabb 
időtartamot, illetve az e rendelet 8. 
cikkének (2a) bekezdésében előírt 4 
napnál rövidebb időtartamot is. Az e 
rendelet 8. cikkének (4) bekezdésének az 
ilyen szállítási műveletekre történő 
alkalmazása nem érinti a 92/106/EGK 
irányelvből fakadó kötelezettségeket. Azok 
a tagállamok, amelyek alkalmazni 
kívánják az e bekezdésben foglalt eltérést, 
erről a releváns tagállami intézkedések 
alkalmazása előtt értesítik a Bizottságot. 
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Ezeket a szabályaikat legalább ötévente 
felülvizsgálják, és e felülvizsgálat 
eredményeiről értesítik a Bizottságot. A 
szabályokat – a vonatkozó időtartamok 
hosszát is beleértve – átlátható módon 
nyilvánosságra hozzák.”;

Or. en

Indokolás

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate, as this issue should be dealt with 
in the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 is not beneficial as it 
reduces the attractiveness of combined transport for hauliers and freight forwarders. Such a 
measure will not contribute to the further promotion of this type of operation and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and have not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed, the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Módosítás 27
Barbara Thaler

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
1072/2009/EK rendelet
10 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Az e cikk (1)–(6) bekezdésének 
rendelkezésein túlmenően és a 
92/106/EGK irányelv 4. cikkétől eltérve, 
amennyiben erre szükség van annak 
megelőzéséhez, hogy a fuvarozók 
visszaéljenek ez utóbbi rendelkezéssel oly 
módon, hogy a fogadó tagállamban 
korlátlan és folyamatos módon olyan 
kezdeti és/vagy végső közúti szállítási 
szakaszt végeznek, amelyek tagállamok 
közötti kombinált szállítási műveletek 
részét képezik, a tagállamok előírhatják, 
hogy e rendelet 8. cikkét alkalmazni kelljen 
a fuvarozókra abban az esetben, ha az adott 
tagállamban ilyen kezdeti vagy végső 
közúti szállítási szakaszt végeznek. Az 

(7) Az e cikk (1)–(6) bekezdésének 
rendelkezésein túlmenően és a 
92/106/EGK irányelv 4. cikkétől eltérve, 
amennyiben erre szükség van annak 
megelőzéséhez, hogy a fuvarozók 
visszaéljenek ez utóbbi rendelkezéssel oly 
módon, hogy a fogadó tagállamban 
korlátlan és folyamatos módon olyan 
kezdeti és/vagy végső közúti szállítási 
szakaszt végeznek, amelyek tagállamok 
közötti kombinált szállítási műveletek 
részét képezik, a tagállamok előírhatják, 
hogy e rendelet 8. cikkét alkalmazni kelljen 
a fuvarozókra abban az esetben, ha az adott 
tagállamban ilyen kezdeti vagy végső 
közúti szállítási szakaszt végeznek. Az 
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kezdeti vagy végső közúti szállítási 
szakaszok tekintetében a tagállamok 
előírhatnak az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdésében előírt 7 napnál hosszabb 
időtartamot, illetve az e rendelet 8. 
cikkének (2a) bekezdésében előírt 4 napnál 
rövidebb időtartamot is. Az e rendelet 8. 
cikkének (4) bekezdésének az ilyen 
szállítási műveletekre történő alkalmazása 
nem érinti a 92/106/EGK irányelvből 
fakadó kötelezettségeket. Azok a 
tagállamok, amelyek alkalmazni kívánják 
az e bekezdésben foglalt eltérést, erről a 
releváns tagállami intézkedések 
alkalmazása előtt értesítik a Bizottságot. 
Ezeket a szabályaikat legalább ötévente 
felülvizsgálják, és e felülvizsgálat 
eredményeiről értesítik a Bizottságot. A 
szabályokat – a vonatkozó időtartamok 
hosszát is beleértve – átlátható módon 
nyilvánosságra hozzák.;

kezdeti vagy végső közúti szállítási 
szakaszok tekintetében a tagállamok 
előírhatnak az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdésében előírt 7 napnál hosszabb 
időtartamot, illetve az e rendelet 8. 
cikkének (2a) bekezdésében előírt 4 napnál 
rövidebb időtartamot is. Az e rendelet 8. 
cikkének (4) bekezdésének az ilyen 
szállítási műveletekre történő alkalmazása 
nem érinti a 92/106/EGK irányelvből 
fakadó kötelezettségeket. Azok a 
tagállamok, amelyek alkalmazni kívánják 
az e bekezdésben foglalt eltérést, erről a 
releváns tagállami intézkedések 
alkalmazása előtt értesítik a Bizottságot, és 
írásos indokolást nyújtanak be, amely 
tartalmazza a 92/106/EGK irányelv 4. 
cikke alapján elkövetett visszaélés 
bizonyítékait, valamint az elérni kívánt 
számszerűsített célkitűzéseket. Az 
indoklást az érdekelt felekkel folytatott 
nyilvános konzultációra kell bocsátani 30 
napos időszakra a hatálybalépés előtt, és 
folyamatosan nyomon kell követni az 
eltérés hatásait. Ezeket a szabályaikat 
legalább kétévente felülvizsgálják, és e 
felülvizsgálat eredményeiről értesítik a 
Bizottságot. Az eltérést fel kell 
függeszteni, ha az eltérés számszerűsített 
célkitűzései két egymást követő három 
hónapos időszakban teljesültek. A 
szabályokat – a vonatkozó időtartamok 
hosszát is beleértve – átlátható módon 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 28
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
3 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

3a. cikk
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Vis maior
Rendkívüli és előre nem látható, vis 
maiornak minősülő körülmények, például 
egészségügyi válság, környezeti 
vészhelyzet vagy társadalmi-politikai vagy 
katonai jellegű vészhelyzet esetén, és 
amennyiben a határokon átnyúló 
fuvarozás hatékony folytatásának nagy 
társadalmi-gazdasági jelentősége van, a 
Bizottság felfüggeszti e rendelet alábbi 
rendelkezéseit a vészhelyzet és a 
helyreállítás idejére, hogy megkönnyítse 
az utasokat és árukat szállító gépjárművek 
közlekedését:
a) Az 1071/2009/EK rendelet 5. cikkének 
b) pontját módosító 1. cikk (1) 
bekezdésének 3. pontja, amely bevezeti azt 
a kötelezettséget, hogy a járműnek a 
székhely szerinti tagállam elhagyását 
követő nyolc héten belül legalább egyszer 
vissza kell térnie a székhelye szerinti 
tagállam operatív központjába;
b) Az 1072/2009/EK rendelet 8. cikkének 
2a. pontját módosító 2. cikk (1) bekezdése 
4. pontjának a) alpontja, valamint a 2. 
cikk (1) bekezdése 4. pontjának b) 
alpontja, amely módosítja a 8. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdését, és 4 
napos várakozási időt vezet be a 
kabotázsműveletekre;
c) A (8) preambulumbekezdés, amely 
előírja, hogy a járművezetőknek legalább 
négyhetente haza kell térniük, valamint 
hogy legalább minden második négyhetes 
ciklusban össze kell hangolniuk ezt a 
visszatérési műveletet a járművezetőnek a 
járművel együtt történő visszatérésével;
E felfüggesztés az Európai Parlament és a 
Tanács értesítését követően azonnal 
hatályba lép. Az illetékes nemzeti 
hatóságok haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvántartott fuvarozási vállalkozásokat a 
fenti felfüggesztésről.

Or. en
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Indokolás

Acting in the best interests of the EU citizens, the European Commission must ensure that the 
EU legislation is applied in an adequate way and does not produce distortions for the free 
circulation of vehicles in exceptional circumstances amounting to force majeure. Since the 
restrictions introduced with this Regulation would severely jeopardize the delivery of 
transport services and put at risk social and economic priorities, the introduction of a 
suspension clause in case of force majeure allows to re-establish free circulation of vehicles, 
notwithstanding their place of registration. In addition, cited provisions of this negotiated 
version of Regulation must be reviewed in the light of the upcoming Commission’s impact 
assessment of the negative environmental and socio-economic effects.

Módosítás 29
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
4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

 Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet …[illesszék be a dátumot: 
18 hónappal az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetésének 
időpontját követően]-án/én lép hatályba.
...[HL: 4 hónappal az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő 
kihirdetésének időpontját követően]-ig a 
Bizottság megfelelő hatástanulmányt 
nyújt be az e rendelet által az uniós közúti 
árufuvarozási piac konkrét gazdasági 
helyzetére és a járművezetők egészségügyi 
biztonsági helyzetére gyakorolt hatásról, 
és adott esetben javaslatot tesz e rendelet 
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 e rendelet 
alkalmazását, miközben az Európai Bizottság a válság utáni új piaci helyzetet elemző és az új 
rendelet uniós közúti árufuvarozási piacra gyakorolt hatását értékelő megfelelő 
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hatástanulmányt készít. A szabályok kiigazítása érdekében a Bizottságnak javaslatot kell 
tennie e jogi aktus megfelelő módosításaira, mielőtt az hatályba lép.


