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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/291

Módosítás 291
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
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 2,8 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.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/292

Módosítás 292
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
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 a 2,8 és 3,5 tonna 
közötti – adott esetben a pótkocsi 
össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjárműveket használó és nemzetközi 
fuvarozást végző vállalkozások 
tekintetében minimális pénzügyi 
kapacitást 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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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/293

Módosítás 293
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
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 meg kell szüntetni.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/294

Módosítás 294
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 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
1071/2009/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott követelmények teljesítése 
érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 
év során állandó jelleggel eleget kell tudnia 
tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 
vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 
bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 
ellenőr vagy egy arra megfelelően 
felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 
minden évben rendelkezik egyetlen 
használatban lévő gépjármű esetében 
legalább 9000 EUR-nak, és minden 
további gépjármű esetében 5000 EUR-nak 
megfelelő saját tőkével. A közúti 
árufuvarozói szakma gyakorlásához 
kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömegű gépjárműveket 
vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömegű 
járműszerelvényeket használó vállalkozás 
ellenőr vagy arra megfelelően 
felhatalmazott személy által hitelesített 
éves beszámolói alapján igazolja, hogy 
minden évben rendelkezik egyetlen 
használatban lévő gépjármű esetében 
legalább 1800 EUR-nak, és minden 
további gépjármű esetében 900 EUR-nak 
megfelelő saját tőkével.;;

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott követelmények teljesítése 
érdekében egy vállalkozásnak a számviteli 
év során állandó jelleggel eleget kell tudnia 
tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A 
vállalkozásnak az éves beszámolói alapján 
bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat 
ellenőr vagy egy arra megfelelően 
felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy 
minden évben rendelkezik egyetlen 
használatban lévő gépjármű esetében 
legalább 9000 EUR-nak, minden további, 
3,5 tonnát meghaladó – adott esetben a 
pótkocsi össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjármű esetében 5000 EUR-nak, és 
minden további 2,8 és 3,5 tonna közötti – 
adott esetben a pótkocsi össztömegét is 
magában foglaló – megengedett 
legnagyobb össztömegű gépjármű esetében 
900 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A 
közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához 
kizárólag 2,8 és 3,5 tonna közötti – adott 
esetben a pótkocsi össztömegét is 
magában foglaló – megengedett 
legnagyobb össztömegű gépjárműveket 
használó vállalkozás ellenőr vagy arra 
megfelelően felhatalmazott személy által 
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hitelesített éves beszámolói alapján 
igazolja, hogy minden évben rendelkezik 
egyetlen használatban lévő gépjármű 
esetében legalább 1800 EUR-nak, és 
minden további gépjármű esetében 900 
EUR-nak megfelelő saját tőkével.;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/295

Módosítás 295
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 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok minden évben 
jelentést készítenek a legfeljebb 3,5 tonna 
megengedett legnagyobb össztömegű 
gépjárművek vagy a legfeljebb 3,5 tonna 
megengedett legnagyobb össztömegű 
járműszerelvények területükön történő 
használatáról, és ezt a jelentéstételi időszak 
végét követő évben legkésőbb június 30-ig 
továbbítják a Bizottságnak.A jelentésnek a 
következőket kell tartalmaznia:

(3) A tagállamok minden második 
évben jelentést készítenek a 2,8 és 3,5 
tonna közötti – adott esetben a pótkocsi 
össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű, 
nemzetközi fuvarozásban részt vevő és a 
területükön bejegyzett gépjárművek 
használatáról, és ezt a jelentéstételi 
időszak végét követő évben legkésőbb 
június 30-ig továbbítják a Bizottságnak. A 
jelentésnek a következőket kell 
tartalmaznia:

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0204/296

Módosítás 296
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 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közúti árufuvarozói szakmát 
gyakorló olyan vállalkozásoknak kiadott 
engedélyek száma, amelyek a közúti 
árufuvarozást kizárólag legfeljebb 3,5 
tonna megengedett legnagyobb 
össztömegű gépjárművekkel vagy 
legfeljebb 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömegű 
járműszerelvényekkel végzik;

a) a közúti árufuvarozói szakmát 
gyakorló olyan vállalkozásoknak kiadott 
engedélyek száma, amelyek a közúti 
árufuvarozást kizárólag a 2,8 és 3,5 tonna 
közötti – adott esetben a pótkocsi 
össztömegét is magában foglaló – 
megengedett legnagyobb össztömegű, 
nemzetközi fuvarozásban részt vevő 
gépjárművekkel végzik;

Or. en


