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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0204/102 

Módosítás  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

1071/2009/EK rendelet 

5 cikk – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a) a következő ponttal egészül ki: 

 „aa)  A b) pontban említett járműveknek 

szállítási szerződés keretében 

háromhetente legalább egy berakodást 

vagy egy kirakodást kell végrehajtaniuk a 

székhely szerinti tagállamban. Az említett 

berakodási és/vagy kirakodási műveletek 

bizonyítékát a járműben kell tárolni, és a 

kabotázsműveletet fogadó tagállam 

ellenőrzésre jogosult hivatalos személye 

számára kell bemutatni kérésre, a közúti 

ellenőrzés alatt.  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Módosítás  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

1071/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsműveleteket 

végezni a fogadó tagállamban vagy az 

azzal szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban a 

beérkező nemzetközi fuvarozás keretében 

végzett legutolsó kirakodástól számított 

5 napon belül kerül sor. 

(2) Amint egy másik tagállamból vagy 

harmadik országból a fogadó tagállamba 

irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében szállított árut kézbesítették, az 

(1) bekezdésben említett fuvarozók a 

fuvarozó székhelye szerinti tagállamba 

irányuló visszaúton jogosultak ugyanezzel 

a járművel, illetve járműszerelvény 

esetében ugyanazon jármű gépjárművével 

kabotázsműveleteket végezni a fogadó 

tagállamban vagy az azzal szomszédos 

tagállamokban. A kabotázsművelet 

keretében az utolsó kirakodásra a fogadó 

tagállamban a beérkező nemzetközi 

fuvarozás keretében végzett legutolsó 

kirakodástól számított 48 órán belül kerül 

sor. 

 Az első albekezdés értelmében 

engedélyezett kabotázsműveleteknek 

átmeneti jellegűeknek kell lenniük, és a 

műveleteket végző járművezetők munkáját 

oly módon kell megszervezni, hogy a 

járművezetőnek az 561/2006/EK 

rendeletnek megfelelően lehetősége 

legyen otthonában vagy egy általa 

választott másik helyszínen pihenni. 
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Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Módosítás  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

1071/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2a) A fuvarozási vállalkozásoknak 

nem engedélyezhető, hogy 

kabotázsművelet lezárását követően 7 

napon belül ugyanazzal a gépjárművel – 

vagy járműszerelvény esetében ugyanazon 

szerelvény gépjárműjével – 

kabotázsműveleteket hajtsanak végre a 

fogadó tagállamban.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Módosítás  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

1071/2009/EK rendelet 

8 cikk – 2b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2b) E műveletek célja a vállalkozás 

székhelye szerinti tagállamba való 

visszatérés.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Módosítás  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számára vonatkozó 

korlátozást meg kell szüntetni, míg az 

ilyen műveletekre rendelkezésre álló 

napok számát csökkenteni kell. 

(14) Ebből a célból, továbbá az 

ellenőrzések megkönnyítése és a 

bizonytalanság felszámolása érdekében a 

nemzetközi fuvarozást követő 

kabotázsműveletek számát 48 órás 

időszakon belül nem szabad korlátozni. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Módosítás  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A fuvarozási vállalkozásoknak 

nem engedélyezhető, hogy 

kabotázsművelet lezárását követően 7 

napon belül ugyanazzal a gépjárművel – 

vagy járműszerelvény esetében ugyanazon 

szerelvény gépjárműjével – további 

kabotázsműveleteket hajtsanak végre a 

fogadó tagállamban. 

Or. en 

 

 


