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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/165

Módosítás 165
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 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
1072/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1b. Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) Ezt a rendeletet egy tagállamból 
harmadik országba vagy harmadik 
országból tagállamba történő fuvarozás 
esetén a tranzittagállamok területén végzett 
útszakaszokra kell alkalmazni. A rendelet 
nem alkalmazandó a berakodás és 
kirakodás helye szerinti tagállam területén 
végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem 
kötötték meg a Közösség és az érintett 
harmadik ország között szükséges 
egyezményt.

„(2) Ezt a rendeletet egy tagállamból 
harmadik országba vagy harmadik 
országból tagállamba történő fuvarozás 
esetén a tranzittagállamok területén végzett 
útszakaszokra kell alkalmazni. A 
munkavállalók kiküldetéséről szóló 
irányelv hatálya alól azonban ezt a 
tranzitútszakaszt ki kell zárni. A rendelet 
nem alkalmazandó a berakodás és 
kirakodás helye szerinti tagállam területén 
végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem 
kötötték meg a Közösség és az érintett 
harmadik ország között szükséges 
egyezményt.”

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/166

Módosítás 166
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 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
1072/2009/EK rendelet
1 cikk – 5 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

1c. Az (5) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

c) árufuvarozás olyan gépjárművekkel, 
amelyek megengedett össztömege, 
beleértve a pótkocsikat is, nem haladja 
meg a 3,5 tonnát;

„c) árufuvarozás olyan gépjárművekkel, 
amelyek megengedett össztömege, 
beleértve a pótkocsikat is, nem éri el a 2,4 
tonnát;”

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/167

Módosítás 167
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 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
2 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 2. cikk a következő ponttal 
egészül ki: 
„7a. »tranzit«: egy rakománnyal 
rendelkező jármű által lebonyolított út egy 
vagy több tagállamon vagy harmadik 
országon keresztül, amennyiben a 
kiindulási pont és a végpont nem ezekben 
a tagállamokban vagy harmadik 
országokban található.”

Or. en

Indokolás

Erre a meghatározásra a COM (2017)0278 javaslatban a járművezetők kiküldetésére 
vonatkozó szabályok meghatározása miatt van szükség.



AM\1180733HU.docx PE621.710v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/168

Módosítás 168
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 cikk – 1 bekezdés – 3 pont –  -a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:

„ba) intelligens menetíró készülékkel 
felszerelt járművekkel nemzetközi 
fuvarozást végez a 165/2014/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1a 3. 
cikkében és II. fejezetében előírtak 
szerint.”
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) 
a közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről, a közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről szóló 
3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és a közúti szállításra 
vonatkozó egyes szociális jogszabályok 
összehangolásáról szóló 561/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 
1. o.).

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/169

Módosítás 169
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 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 kabotázsműveleteket 
végezni a fogadó tagállamban. A 
kabotázsművelet keretében az utolsó 
kirakodásra a fogadó tagállamban az 
alkalmazandó fuvarozási szerződéstől 
függően a beérkező nemzetközi fuvarozás 
keretében végzett legutolsó kirakodástól 
számított 3 napon belül kerül sor;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/170

Módosítás 170
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 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdésben említett 3 napos 
időszak végét követően a fuvarozók nem 
végezhetnek ugyanazzal a járművel, vagy 
– járműszerelvény esetén – a 
járműszerelvény gépjárművével 
kabotázsműveleteket ugyanazon fogadó 
tagállamban a fuvarozó székhelye szerinti 
tagállamba történő visszatérést követő 60 
órán belül, és mindaddig, amíg a 
vállalkozás székhelye szerinti tagállamból 
származó új nemzetközi fuvarozásra nem 
kerül sor.”

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/171

Módosítás 171
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 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 4 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (3) bekezdésben említett 
bizonyítékot a fogadó tagállam 
ellenőrzésre jogosult hivatalos személye 
számára kell bemutatni vagy továbbítani, 
kérésre, a közúti ellenőrzés alatt. E 
bizonyíték bemutatható vagy továbbítható 
elektronikusan is egy felülvizsgálható 
strukturált formátum alkalmazásával, 
amely közvetlenül tárolható számítógépen 
és feldolgozható számítógéppel, mint 
például az eCMR vagy az IMI.* A közúti 
ellenőrzés során engedélyezni kell a 
járművezető számára, hogy kapcsolatba 
lépjen a (3) bekezdésben említett 
bizonyítékot szolgáltatni képes központi 
irodával, szakmai irányítóval vagy bármely 
más személlyel vagy jogalannyal.

(4a) A (3) bekezdésben említett 
bizonyítékot a fogadó tagállam 
ellenőrzésre jogosult hivatalos személye 
számára kell bemutatni vagy továbbítani, 
kérésre, a közúti ellenőrzés alatt. A 
tagállamok elfogadják, hogy e 
bizonyítékot elektronikusan, számítógépek 
általi tárolásra és feldolgozásra 
közvetlenül alkalmas, felülvizsgálható 
strukturált formátumban nyújtják be vagy 
továbbítják, például a nemzetközi közúti 
árufuvarozási szerződésről szóló 
egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevél 
(eCMR) kitöltésével. A közúti ellenőrzés 
során engedélyezni kell a járművezető 
számára, hogy kapcsolatba lépjen a 
(3) bekezdésben említett bizonyítékot 
szolgáltatni képes központi irodával, 
szakmai irányítóval vagy bármely más 
személlyel vagy jogalannyal.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/172

Módosítás 172
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 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 9. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:

„ea) a javadalmazás és az éves fizetett 
szabadság a 96/71/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1a 3. cikke (1) bekezdése 
első albekezdésének b) és c) pontjában 
rögzítettek szerint.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
96/71/EK irányelve (1996. december 16.) 
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről (HL L 
18., 1997.1.21., 1. o.).”

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/173

Módosítás 173
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 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ellenőrzések Intelligens végrehajtás

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/174

Módosítás 174
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 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok oly módon szervezik 
ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől 
minden naptári évben a területükön 
végzett valamennyi kabotázsművelet 
legalább 2 %-át ellenőrizzék. Ezt a 
százalékos arányt 2022. január 1-jétől 
legalább 3 %-ra emelik. E százalékos 
arány kiszámításának alapja az adott 
tagállamban a t-2. évben végzett összes 
kabotázstevékenység tonnakilométerben 
kifejezve, az Eurostat adatai alapján.

(1) Az e fejezetben szereplő 
kötelezettségek fokozottabb érvényesítése 
érdekében a tagállamok biztosítják, hogy 
területükön egységes nemzeti végrehajtási 
stratégiát alkalmazzanak. E stratégiának a 
2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1a 9. cikkében említett, nagy 
kockázatot jelentő vállalkozásokra kell 
összpontosítania.

__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) 
a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályokkal kapcsolatos 
3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi 
rendelet végrehajtásának 
minimumfeltételeiről (HL L 102., 
2006.4.11., 35. o.).

Or. en


