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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.6.2018 A8-0204/95 

Módosítás  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Jelenleg a tagállamok jogosultak 

arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. Ez a 

lehetőség nem bizonyult szükségesnek a 

követelmények fényében, továbbá 

eltéréseket eredményezett a szakma 

gyakorlásával összefüggésben. 

Következésképpen azt el kell hagyni. 

(3) Jelenleg a tagállamok jogosultak 

arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeken felül 

továbbiakat állapítsanak meg a közúti 

fuvarozói szakma gyakorlására. 

Or. en 



 

AM\1157523HU.docx  PE621.710v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.6.2018 A8-0204/96 

Módosítás  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

az ENF 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 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig 

elért liberalizáció szintjének 

hozzávetőleges fenntartása mellett. 

(13) A nem honos fuvarozók által a 

fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel 

végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) 

vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, 

egyszerűeknek és könnyen 

érvényesíthetőknek kell lenniük. 

Or. en 

Indokolás 

Pontosan a liberalizáció jelenlegi szintje hozta létre a szociális dömping és a tisztességtelen verseny 

feltételeit a közúti szállítási ágazatban. A bérkizsákmányolás elleni harc érdekében és megszüntetendő 

azt, hogy a magas bérszinttel és szociális feltételekkel rendelkező országokban ellehetetlenítik a közúti 

fuvarozási társaságokat, ezt a hibát ki kell javítani, nem pedig megtartani. 



 

AM\1157523HU.docx  PE621.710v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.6.2018 A8-0204/97 

Módosítás  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

az ENF 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 számára vonatkozó 

korlátozást 2 napra kell csökkenteni. A 

származási országba való kötelező 

visszatérés és a következő új megrendelés 

között kötelező 7 napos várakozási idő 

tartani. 

Or. en 

Indokolás 

A kabotázs a közúti szállítási ágazatban a szociális dömping és a tisztességtelen versenyfeltételek 

kialakulásának fő eszköze. E helyzet megszüntetése érdekében a kabotázst a minimális szintre kell 

csökkenteni, azzal a kikötéssel, hogy a teherautók nem közlekedhetnek üresen. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.6.2018 A8-0204/98 

Módosítás  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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 – 2 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. a 3. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Tekintettel az egyes tagállamok belső piacainak sajátosságaira, amelyeket gyakran túlkínálat jellemez és 

ahol a legtöbb vállalkozás a határok átlépése nélkül működik, nem lehet kizárni a kiegészítő nemzeti 

követelmények fenntartásának lehetőségét, feltéve, hogy azok arányosak és megkülönböztetéstől 

mentesek. A módosítás szükségszerűen összefügg a javaslat (3) preambulumbekezdése második 

mondatának törlésére vonatkozó módosítással. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.6.2018 A8-0204/99 

Módosítás  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

az ENF 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 

1072/2009/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 

jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve 

járműszerelvény esetében ugyanazon jármű 

gépjárművével kabotázsszállítást végezni a 

fogadó tagállamban vagy az azzal 

szomszédos tagállamokban. A 

kabotázsművelet keretében az utolsó 

kirakodásra a fogadó tagállamban az 

alkalmazandó fuvarozási szerződéstől 

függően a beérkező nemzetközi fuvarozás 

keretében végzett legutolsó kirakodástól 

számított 2 napon belül kerül sor, továbbá 

a származási országba való kötelező 

visszatérés és a következő új megrendelés 

között kötelező 7 napos várakozási idő 

tartani. 

Or. en 

(1072/2009/EK rendelet) 

Indokolás 

A kabotázs a közúti szállítási ágazatban a szociális dömping és a tisztességtelen versenyfeltételek 

kialakulásának fő eszköze. E helyzet megszüntetése érdekében a kabotázst a minimális szintre kell 

csökkenteni, azzal a kikötéssel, hogy a teherautók nem közlekedhetnek üresen. 

 


