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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/261

Módosítás 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1071/2009/EK rendelet18 és az 
1072/2009/EK rendelet19 végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalat azt mutatta, hogy az 
e rendeletekben előírt szabályok számos 
ponton javításra szorulnak.

(1) Az 1071/2009/EK rendelet18 és az 
1072/2009/EK rendelet19 végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalat azt mutatta, hogy az 
e rendeletekben előírt szabályok számos 
ponton hatékonyabb végrehajtást 
követelnek.

__________________ __________________
18Az Európai Parlament és a Tanács 
1071/2009/EK rendelete a közúti fuvarozói 
szakma gyakorlására vonatkozó feltételek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 
51. o.).

18Az Európai Parlament és a Tanács 
1071/2009/EK rendelete a közúti fuvarozói 
szakma gyakorlására vonatkozó feltételek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 
51. o.).

19Az Európai Parlament és a Tanács 
1072/2009/EK rendelete a nemzetközi 
közúti árufuvarozási piachoz való 
hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 
2009.11.14., 72. o.).

19Az Európai Parlament és a Tanács 
1072/2009/EK rendelete a nemzetközi 
közúti árufuvarozási piachoz való 
hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 
2009.11.14., 72. o.).
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/262

Módosítás 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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. Ez a 
lehetőség nem bizonyult szükségesnek a 
követelmények fényében, továbbá 
eltéréseket eredményezett a szakma 
gyakorlásával összefüggésben, aláásva az 
egységes piac megfelelő működésének és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
alapvető elveit. Következésképpen azt el 
kell hagyni.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/263

Módosítás 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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
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) Annak érdekében, hogy véget 
vessenek az úgynevezett postafiókcégek 
használatának, 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.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/264

Módosítás 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel arra, hogy a nemzeti 
adójogszabályok súlyos megsértése 
jelentősen befolyásolhatja a tisztességes 
verseny feltételeit a közúti árufuvarozási 
piacon, azt fel kell venni a jó hírnév 
értékelése szempontjából releváns tételek 
közé.

(6) Tekintettel arra, hogy a közúti 
szállítással kapcsolatos bármely nemzeti 
szabály súlyos megsértése jelentősen 
befolyásolhatja a tisztességes verseny 
feltételeit a közúti árufuvarozási piacon, 
azokat fel kell venni a jó hírnév értékelése 
szempontjából releváns tételek közé.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/265

Módosítás 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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
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 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.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/266

Módosítás 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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
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 
egységes uniós 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.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/267

Módosítás 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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
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 információkat szisztematikusan 
hiánytalanul és naprakészen kell tartani, 
hogy a vonatkozó szabályok 
érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok 
kellő áttekintéssel rendelkezzenek a 
vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a 
fuvarozó rendelkezésére álló járművek 
számára, az alkalmazott járművezetők 
létszámára, 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.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/268

Módosítás 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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, szigorúan 
fenntartva a liberalizáció eddig elért 
szintjét.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/269

Módosítás 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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
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) Az ágazat és a dokumentumcserét 
szolgáló eszközök további digitalizálására 
van szükség a belső piac akadálymentes 
működésének biztosításához és a túlzott 
adminisztratív terhek megelőzéséhez, 
ennek érdekében pedig 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.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0204/270

Módosítás 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR 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
Cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont1071/2009/EK rendelet
1 cikk – 4 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az a) pontot el kell hagyni; törölve
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