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21.3.2019 A8-0204/110

Módosítás 110
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
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 
rendelkezésének hiányában a közúti 
fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 
szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 
árufuvarozásban részt vevő 
vállalkozásokra, amelyek kizárólag 
legfeljebb 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömegű gépjárműveket 
vagy járműszerelvényeket használnak. Az 
ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási 
műveleteket egyaránt végző vállalkozások 
száma egyre növekszik. Ennek 
eredményeként több tagállam úgy döntött, 
hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti 
fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 
rendelkezéseit alkalmazza e 
vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 
közös szabályokkal biztosítható legyen a 
legfeljebb 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömegű járműveket 
használó ágazatban a szakma hivatásszerű 
gyakorlásának minimális szintje, és így 
közelíteni lehessen a versenyfeltételeket 
valamennyi piaci szereplő körében, ezt a 
rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a 
tényleges és állandó székhelyre, valamint 
a megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó 
követelményeket kötelezővé kell tenni.

(2) Eddig a nemzeti jog eltérő 
rendelkezésének hiányában a közúti 
fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 
szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti 
árufuvarozásban részt vevő 
vállalkozásokra, amelyek kizárólag 
legfeljebb 3,5 tonna – adott esetben a 
pótkocsi össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjárműveket használnak. Az ilyen 
vállalkozások száma egyre növekszik. 
Ennek eredményeként több tagállam úgy 
döntött, hogy az 1071/2009/EK rendelet 
közúti fuvarozói szakma gyakorlására 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza e 
vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy 
elkerüljük az esetleges joghézagokat, és a 
közös szabályokkal biztosítható legyen a 
nemzetközi fuvarozás során 2,4 és 3,5 
tonna közötti – adott esetben a pótkocsi 
össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjárműveket használó ágazatban a 
szakma hivatásszerű gyakorlásának 
minimális szintje, és így közelíteni 
lehessen a versenyfeltételeket valamennyi 
piaci szereplő körében, a közúti fuvarozói 
szakma gyakorlására vonatkozó 
követelményeket azonos módon kell 
alkalmazni, miközben el kell kerülni az 
aránytalan adminisztratív terheket. Mivel 
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ez a rendelet csak az ellenszolgáltatás 
fejében árut szállító vállalkozásokra 
vonatkozik, a saját számlás szállítást végző 
vállalkozások nem tartoznak e rendelkezés 
hatálya alá.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Módosítás 111
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
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Hatásvizsgálatában a Bizottság 
2,7–5,2 milliárd euróra becsüli a 
vállalkozások megtakarítását a 2020 és 
2035 közötti időszakban.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Módosítás 112
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
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Biztosítani kell, hogy az adott 
tagállamban székhellyel rendelkező közúti 
fuvarozók ténylegesen és folyamatosan 
jelen legyenek e tagállamban és üzleti 
tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, 
és a tapasztalatok fényében szükséges 
pontosítani a tényleges és állandó székhely 
meglétére vonatkozó rendelkezéseket.

(4) Az úgynevezett postafiókcégek 
jelenségének leküzdése és a tisztességes 
verseny és egyenlő versenyfeltételek belső 
piacon való biztosítása érdekében, 
egyértelműbb létrehozási feltételeket, 
intenzívebb nyomon követést és 
végrehajtást, valamint a tagállamok 
közötti együttműködés javítását kell 
biztosítani. Az adott tagállamban 
székhellyel rendelkező közúti 
fuvarozóknak ténylegesen és folyamatosan 
jelen kell lenniük a tagállamban, és 
szállítási üzleti tevékenységüket 
ténylegesen onnan kell folytatniuk és ott 
kell érdemi tevékenységet végezniük. 
Ezért, és a tapasztalatok fényében 
pontosítani és erősíteni szükséges a 
tényleges és állandó székhely meglétére 
vonatkozó rendelkezéseket, miközben el 
kell kerülni az aránytalan adminisztratív 
terhek kiszabását.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Módosítás 113
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
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel arra, hogy a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
uniós szabályok és a szerződéses 
kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos 
megsértése jelentősen befolyásolhatja a 
közúti árufuvarozási piacot és a 
munkavállalók szociális védelmét, azt fel 
kell venni a jó hírnév értékelése 
szempontjából releváns tételek közé.

(7) Tekintettel arra, hogy a 
munkavállalók kiküldetésére, a kabotázsra 
vonatkozó uniós szabályok és a 
szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jog súlyos megsértése 
jelentősen befolyásolhatja a közúti 
árufuvarozási piacot és a munkavállalók 
szociális védelmét, azt fel kell venni a jó 
hírnév értékelése szempontjából releváns 
tételek közé.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Módosítás 114
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
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közúti árufuvarozói szakma 
gyakorlásához kizárólag legfeljebb 
3,5 tonna megengedett legnagyobb 
össztömegű gépjárműveket vagy 
járműszerelvényeket használó 
vállalkozások pénzügyi helyzetére 
minimális szintet kell megállapítani annak 
biztosítása érdekében, hogy állandó és 
tartós jelleggel rendelkezzenek a 
műveletek elvégzéséhez szükséges 
eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az 
érintett műveletek rendszerint korlátozott 
terjedelműek, a megfelelő 
követelményeket úgy kell megállapítani, 
hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, 
mint az e határt meghaladó járműveket 
vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci 
szereplők esetében.

(10) A közúti árufuvarozói szakma 
gyakorlásához kizárólag legfeljebb 
3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi 
össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjárműveket használó és nemzetközi 
fuvarozást végző vállalkozások 
tekintetében minimális pénzügyi helyzet 
meglétét kell előírni annak biztosítása 
érdekében, hogy állandó és tartós jelleggel 
rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez 
szükséges eszközökkel. Ugyanakkor, mivel 
az ilyen járművekkel végzett műveletek 
rendszerint korlátozott terjedelműek, a 
megfelelő követelményeket úgy kell 
megállapítani, hogy azok kevésbé 
megterhelőek legyenek, mint az e határt 
meghaladó járműveket vagy 
járműszerelvényeket alkalmazó piaci 
szereplők esetében.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Módosítás 115
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
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nemzeti elektronikus 
nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról 
szóló információ a lehető legteljesebb kell 
legyen, hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok 
kellő áttekintéssel rendelkezzenek a 
vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a 
fuvarozó rendelkezésére álló járművek 
rendszámára, az alkalmazottai számára, a 
kockázati besorolására vonatkozó 
információk és az alapvető pénzügyi 
információik segíthetik elő az 
1071/2009/EK rendelet és az 
1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek 
jobb nemzeti és határokon átnyúló 
érvényesítését. A nemzeti elektronikus 
nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat 
ennek megfelelően módosítani kell.

(11) A nemzeti elektronikus 
nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról 
szóló információnak teljesnek és 
naprakésznek kell lennie, hogy a 
vonatkozó szabályok érvényesítéséért 
felelős nemzeti hatóságok kellő 
áttekintéssel rendelkezzenek a vizsgálat alá 
vont fuvarozóról. Különösen a fuvarozó 
rendelkezésére álló járművek rendszámára, 
az alkalmazottai számára és a kockázati 
besorolására vonatkozó információk 
segíthetik elő az 1071/2009/EK rendelet és 
az 1072/2009/EK rendelet, valamint egyéb 
vonatkozó uniós jogszabályok 
rendelkezéseinek jobb nemzeti és 
határokon átnyúló érvényesítését. Továbbá 
annak érdekében, hogy a végrehajtásért 
felelős tisztviselők – köztük a közúti 
ellenőrzéseket végző tisztviselők – 
egyértelmű és teljes körű áttekintéssel 
rendelkezzenek az ellenőrzött fuvarozókra 
vonatkozóan, közvetlen és valós idejű 
hozzáféréssel kell rendelkezniük minden 
releváns információhoz. A nemzeti 
elektronikus nyilvántartásoknak tehát 
valóban interoperábilisaknak kell 
lenniük, és a bennük szereplő adatoknak 
valamennyi tagállam végrehajtásért 
felelős kijelölt tisztviselője számára 
közvetlenül elérhetőnek kell lenniük. A 
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nemzeti elektronikus nyilvántartásokra 
vonatkozó szabályokat ennek megfelelően 
módosítani kell.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Módosítás 116
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
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
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21.3.2019 A8-0204/117

Módosítás 117
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
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) Az üres járatok elkerülése 
érdekében, meghatározott korlátozások 
mellett, a fogadó tagállamban 
engedélyezni kell a kabotázsműveletek 
végzését. 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Módosítás 118
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
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Annak megakadályozása 
érdekében, hogy a kabotázsműveleteket 
rendszeres jelleggel végezzék, ami a 
nemzeti piacot torzító állandó vagy 
folyamatos tevékenységet eredményezhet, 
csökkenteni kell a kabotázsműveletekre 
egy adott tagállamban rendelkezésre álló 
időszakot. Ezen túlmenően a fuvarozók 
számára nem szabad lehetővé tenni, hogy 
új kabotázsműveleteket végezzenek 
ugyanabban a fogadó tagállamban egy 
bizonyos határidőn belül és mindaddig, 
amíg a vállalkozás székhelye szerinti 
tagállamból induló új nemzetközi 
fuvarozásra nem került sor. Ez a 
rendelkezés nem érinti a nemzetközi 
fuvarozás teljesítését.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Módosítás 119
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 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Pontosítani kell, hogy a közúti 
fuvarozók milyen eszközökkel 
bizonyíthatják a kabotázsműveletekre 
irányadó szabályoknak való megfelelést. 
Az elektronikus fuvarozási információk 
használata és továbbítása ilyen eszköznek 
tekintendő, ami egyszerűsítheti a 
vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és 
azok illetékes hatóságok általi kezelését. 
Az erre a célra használt formátumnak 
garantálnia kell a megbízhatóságot és a 
hitelességet. Tekintettel a hatékony 
elektronikus információcsere egyre 
növekvő használatára a fuvarozásban és a 
logisztikában, fontos biztosítani a 
szabályozói keretek koherenciáját és 
rendelkezni az igazgatási eljárások 
egyszerűsítéséről.

(15) A szabályok tényleges és hatékony 
érvényesítése a belső piacon zajló 
tisztességes verseny előfeltétele. A 
végrehajtási eszközök további 
digitalizációja elengedhetetlen a 
végrehajtási kapacitások felszabadítása, a 
nemzetközi fuvarozókra és különösen a 
kkv-kra háruló szükségtelen 
adminisztratív terhek csökkentése, a 
kockázatos kategóriába tartozó 
fuvarozókkal való célzottabb foglalkozás 
és a csalárd gyakorlatok feltárása 
érdekében. Annak érdekében, hogy a 
fuvarokmányok papírmentessé váljanak, a 
jövőben az elektronikus dokumentumok, 
különösen a Nemzetközi Közúti 
Árufuvarozási Szerződésről szóló 
egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevél 
használatát kell előnyben részesíteni. 
Pontosítani kell, hogy a közúti fuvarozók 
milyen eszközökkel bizonyíthatják a 
kabotázsműveletekre irányadó 
szabályoknak való megfelelést. Az 
elektronikus fuvarozási információk 
használata és továbbítása ilyen eszköznek 
tekintendő, ami egyszerűsítheti a 
vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és 
azok illetékes hatóságok általi kezelését. 
Az erre a célra használt formátumnak 
garantálnia kell a megbízhatóságot és a 
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hitelességet. Tekintettel a hatékony 
elektronikus információcsere egyre 
növekvő használatára a fuvarozásban és a 
logisztikában, fontos biztosítani a 
szabályozói keretek koherenciáját és 
rendelkezni az igazgatási eljárások 
egyszerűsítéséről.

Or. en


