
 

AM\1157477HU.docx  PE621.710v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 
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Módosítás  100 

Ismail Ertug, Mercedes Bresso, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius 

az S&D 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 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 az alkalmazandó fuvarozási 

szerződéstől függően a beérkező 

nemzetközi fuvarozás keretében végzett 

legutolsó kirakodástól számított 5 napon 

belül kerül sor; 

 Az első albekezdésben említett időszakon 

belül a fuvarozók kabotázstevékenységet 

végezhetnek egy tagállamban, feltéve, 

hogy az adott tagállamban való 

tartózkodásuk nem haladja meg a 

tagállam területére való belépésüket 

követően a 48 órát. 

 (2a) A (2) bekezdés első albekezdésében 

említett 5 napos időszak végét követően a 

fuvarozók nem végezhetnek ugyanazzal a 

járművel, vagy – járműszerelvény esetén – 
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a járműszerelvény gépjárművével 

kabotázsműveleteket ugyanazon fogadó 

tagállamban az érintett gépjárműnek a 

fuvarozó székhelye szerinti tagállamba 

történő visszatérését követő 72 órán belül, 

és mindaddig, amíg a szóban forgó 

gépjármű nem teljesít a fuvarozó 

székhelye szerinti tagállamból származó új 

nemzetközi fuvarozást. 

 (2b) Amennyiben a jármű nincs ellátva 

intelligens menetíró készülékkel, a 

tagállamok megkövetelhetnek arra 

vonatkozó egyértelmű bizonyítékot, hogy a 

(2) és (2a) bekezdésben említett 

rendelkezések teljesülnek. 

Or. en 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Tekintettel a tisztességes verseny 

piaci jelentőségére, az e kérdéssel 

kapcsolatos uniós szabályok megsértését 

figyelembe kell venni a szakmai irányítók 

és a fuvarozási vállalkozások jó hírnevének 

értékelésekor. Ennek megfelelően 

pontosítani kell a Bizottságnak a megfelelő 

jogsértések súlyosságának 

megállapításával kapcsolatos hatáskörét. 

(8) Tekintettel a tisztességes verseny 

piaci jelentőségére, az e kérdéssel 

kapcsolatos uniós szabályok megsértését 

figyelembe kell venni a szakmai irányítók 

és a fuvarozási vállalkozások jó hírnevének 

értékelésekor. Ennek megfelelően 

pontosítani kell a Bizottságnak a megfelelő 

jogsértések súlyosságának 

megállapításával kapcsolatos hatáskörét. 

(8a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 

közúti fuvarozói szakma gyakorlására és a 

szállítási piachoz való hozzáférésre 

vonatkozó szabályokat hatékonyan 

hajtsák végre, az ellenőrzés és a szabályok 

érvényesítésének feladatát az Európai 

Szárazföldi Szállítási Ügynökségnek kell 

ellátnia. Az ügynökség továbbá működési 

és jogi támogatást nyújt a tagállamoknak 

a szociális jogszabályok érvényesítéséhez 

és az európai szintű ellenőrzések 

elvégzéséhez. Az Európai Szárazföldi 

Szállítási Ügynökség feladata a közúti 

fuvarozási vállalkozások európai 

nyilvántartásának nyomon követése. 

Or. en 

 


