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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/120

Módosítás 120
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 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
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az intelligens menetíró készülék 
gyors bevezetése kiemelkedő fontosságú, 
mivel lehetővé teszi a közúti ellenőrzéseket 
végző, végrehajtó hatóságok számára, 
hogy gyorsabban és hatékonyabban 
feltárják a jogsértéseket és a 
rendellenességeket, ami e rendelet jobb 
végrehajtását eredményezné.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/121

Módosítás 121
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 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
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A fuvarozási vállalkozások a 
nemzetközi fuvarozási szabályok 
címzettjei, és ekként viselniük kell az 
általuk elkövetett bármilyen jogsértés 
következményeit. Ugyanakkor, hogy 
megelőzzék a közúti árufuvarozóktól 
fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő 
vállalkozások általi visszaéléseket, a 
tagállamoknak szankciót kell 
megállapítaniuk a feladókra és 
szállítmányozókra is, amennyiben 
tudatosan olyan fuvarozási 
szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek 
sértik az 1072/2009/EK rendelet 
rendelkezéseit.

(16) A fuvarozási vállalkozások a 
nemzetközi fuvarozási szabályok 
címzettjei, és ekként viselniük kell az 
általuk elkövetett bármilyen jogsértés 
következményeit. Ugyanakkor, hogy 
megelőzzék a közúti árufuvarozóktól 
fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő 
vállalkozások általi visszaéléseket, a 
tagállamoknak szankciót kell 
megállapítaniuk a feladókra, szállítókra, 
szállítmányozókra, vállalkozókra és 
alvállalkozókra is, amennyiben tudatában 
vannak annak, hogy az általuk 
megrendelt fuvarozási szolgáltatások 
sértik az 1072/2009/EK rendelet 
rendelkezéseit. Amennyiben a fuvarozási 
szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások 
a szóban forgó szolgáltatásokat alacsony 
kockázati besorolással rendelkező 
fuvarozótól rendelik meg, a felelősségüket 
csökkenteni kell.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/122

Módosítás 122
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 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
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A javasolt Európai Munkaügyi 
Hatóság [...] célja az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti együttműködés és 
információcsere támogatása és 
megkönnyítése a vonatkozó uniós jog 
hatékony végrehajtása érdekében. E 
rendelet végrehajtásának támogatásával 
és megkönnyítésével a hatóság fontos 
szerepet játszhat az illetékes hatóságok 
közötti információcsere segítésében, a 
tagállamok kapacitásépítésének 
személyzetcserén és szakképzésen 
keresztül történő támogatásában, 
valamint a tagállamoknak az összehangolt 
ellenőrzések megszervezése terén nyújtott 
támogatásban. Ez erősítené a tagállamok 
közötti kölcsönös bizalmat, javítaná az 
illetékes hatóságok közötti hatékony 
együttműködést, és segítené a csalás és a 
szabályokkal való visszaélés elleni 
küzdelmet.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/123

Módosítás 123
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 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
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A RÓMA I. rendelet megfelelő 
alkalmazásának és érvényesítésének 
biztosítása érdekében meg kell erősíteni a 
közúti szállításra vonatkozó 
jogszabályokat oly módon, hogy a 
munkaszerződések a munkavállalók 
szokásos munkavégzési helyét tükrözzék. 
Az 1071/2009/EK rendelet alapvető 
szabályai kiegészítik a RÓMA I. 
rendeletet, és közvetlenül kapcsolódnak 
hozzá a postafiókcégek elleni küzdelem és 
a vállalatok megfelelő letelepedési 
kritériumainak biztosítása érdekében. 
Ezeket a szabályokat meg kell erősíteni 
annak érdekében, hogy garantálják a 
munkavállalók jogait abban az esetben, 
ha ideiglenesen a szokásos 
munkavégzésük szerinti országon kívül 
dolgoznak, továbbá hogy biztosítsák a 
fuvarozási vállalkozások közötti 
tisztességes versenyt.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/124

Módosítás 124
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 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 – 1 pont – a pont – i pont
1071/2009/EK rendelet
1 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az a) pontot el kell hagyni; i. az a) pont helyébe a következő 
szöveg lép:
a) a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló 
olyan vállalkozások, amelyek kevesebb 
mint 2,4 tonna – adott esetben a pótkocsi 
össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjárműveket használnak;
aa) a közúti árufuvarozói szakmát 
gyakorló, kizárólag nemzeti fuvarozást 
végző olyan vállalkozások, amelyek 
kevesebb mint 3,5 tonna – adott esetben a 
pótkocsi össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjárműveket használnak;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/125

Módosítás 125
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 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 – 1 pont – a pont – ii pont
1071/2009/EK rendelet
1 cikk – 4 bekezdés – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bármilyen, ellenszolgáltatás nélkül végzett 
közúti fuvarozást, amelyből nem 
származik jövedelem, köztük a jótékony 
célú vagy szigorúan magáncélú 
személyszállítást kizárólag nem 
kereskedelmi célból lebonyolított 
fuvarozásnak kell tekinteni;;

Bármilyen közúti fuvarozás, amelynek 
célja nem a nyereség létrehozása a 
gépjárművezető vagy más személyek 
számára – mint például a jótékonysági 
vagy emberbaráti alapon nyújtott 
szolgáltatás – kizárólag nem kereskedelmi 
célból lebonyolított fuvarozásnak kell 
tekinteni;;

Or. en

Indokolás

A „nem kereskedelmi célú fuvarozás” fogalommeghatározásának magába kell foglalnia 
azokat a műveleteket, amelyeknél a motiváció nem a kereskedelmi haszon. A tisztán 
jótékonysági műveleteket, például a közösségi buszjáratokat, amelyek valamilyen pénzügyi 
hozzájárulást tartalmaznak a szállításhoz, nem szabad kizárni e mentességből.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/126

Módosítás 126
Karima Delli
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 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 – 1 pont – b pont
1071/2009/EK rendelet
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A szöveg a következő (6) 
bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(6) A 3. cikk (1) bekezdésének b) és 
d) pontja, továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 
14., a 19. és a 21. cikk nem vonatkozik 
azokra a közúti árufuvarozásban részt 
vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag 
legfeljebb 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömegű gépjárműveket 
vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömegű 
járműszerelvényeket használnak.
A tagállamok ugyanakkor:
a) előírhatják e vállalkozások 
számára, hogy az első albekezdésben 
említett rendelkezések némelyikét vagy 
mindegyikét alkalmazzák;
b) lejjebb vihetik az első 
albekezdésben meghatározott korlátozást 
a közúti fuvarozási műveletek némelyik 
vagy mindegyik kategóriája 
tekintetében.”;

Or. en


