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Két órát tartott a fuvarozók munkabeszüntetése – A közlekedési miniszter bojkottal vádolja a társaságokat

Patthelyzet a közúti személyszállításban

Minden jel arra utal, hogy 
koránt sincs vége a köz-
úti személyszállítással fog-

lalkozó cégek és a közlekedési 
miniszter közötti, ideiglenes mun-
kabeszüntetésbe torkollt konflik-
tusnak, miután csütörtökön sem 
közeledtek az álláspontok. Bár az 
egyik fuvarozói szövetség végül 
nem „húzta ki a slusszkulcsot”, és 
a képviselőház kérésére 14 órakor 
a másik szakmai tömörülés is út-
nak indította buszait, Lucian Șova 
monopolhelyzetük megőrzése ér-
dekében folytatott bojkottnak ne-
vezte az akciót, és újfent kiállt a 
módosítások szükségessége mel-
lett.

Nem tudtunk helyet foglalni

Az egész országot átölelő tilta-
kozó megmozdulás helyett végül 
csak tizenkilenc megyében álltak 
le a megyei és megyeközi útvona-
lakon menetrendszerinti személy-
szállítást végző buszok. A FORT 
fuvarozói szövetséghez csatlako-
zott munkáltatók voltak azok, akik 
tartották magukat a hét eleji fenye-
getőzésükhöz, és leparkoltatták a 
járműveiket. Több erdélyi megye is 
érintett volt a tiltakozásban, csü-
törtök reggel megpróbáltunk helyet 
foglalni egy busztársaság Kolozs-
várról Marosvásárhelyre induló 
pénteki járatára, a Maros megyei 
székhellyel rendelkező vállalat te-
lefonos diszpécserszolgálatának 

munkatársa azonban közölte, a 
személyszállítók sztrájkja miatt 
nem tudja teljesíteni kérésünket. 
Ugyanakkor hozzátette, a helyzet a 
nap folyamán még változhat.

A képviselőház próbál békíteni

Így is történt. Nem sokkal 13 óra után 
Augustin Hagiu, a FORT elnöke be-
jelentette, 14 órától felfüggesztik til-
takozó akciójukat. A döntésre azt 
követően került sor, hogy a fuvarozó-
kat a képviselőházba hívták tárgya-
lásra, és megkérték őket, indítsák 
újra a buszokat. Hagiu, amikor el-
indult az irodájából a találkozóra, 
a Mediafax hírügynökségnek nyi-
latkozva abbéli reményének adott 
hangot, hogy sikerült rendezni a 
helyzetet. Mint mondta, ellenkező 
esetben nem látná értelmét a meg-
hívásnak. A közúti személyszál-
lításban érdekelt személyszállító 
cégek képviselőivel – saját bejelen-
tése értelmében – Sorin Bota szoci-
áldemokrata párti (PSD) képviselő, 
a képviselőház közlekedési bizott-
ságának kormánypárti alelnöke ta-
lálkozott, majd bejelentette, október 
16-án, kedden tartanak egy nyilvá-
nos vitát a romániai személyszállí-
tásról. A FORT eközben azt közölte, 
hogy a miniszteri rendelet immár 
„történelem”, és Sorin Bota is bírál-
ta a tárcavezetőt, amiért úgymond 
„helytelenül értelmezi” a szolgálta-
tások liberalizálásáról szóló uniós 
előírásokat.

A miniszter nem hátrál

Nem sokkal ezután Lucian Șova 
közlekedési miniszter sajtótájé-
koztatón magyarázta el, miért van 
mégis szükség a rendeletre, ami ki-
váltotta a fuvarozók elégedetlensé-
gét. „A közúti személyszállítással 
foglalkozó cégek nem fogadják el a 
versenyt, nem megfelelő járműve-
ket használnak, nem bocsátanak ki 
jegyet, több személyt szállítanak a 
megengedettnél, tiltakozásuk pedig 
szervezett bojkott” – illette kemény 
vádakkal a tiltakozó fuvarozókat 
a tárcavezető, aki már többször is 
megfogalmazta, hogy szerinte a 
cégek szeretnék megőrizni mono-
polhelyzetüket, és nem akarnak 
beengedni új szereplőket az általuk 
hosszú évek óta uralt piacra.

„A sztrájk kifejezés nem alkalmaz-
ható fuvarozói szövetségekre” – szö-
gezte le Șova, aki szerint az érdekelt 

munkáltatóknak megvolt és megvan 
az esélyük arra, hogy nyilvános viták 
keretében adjanak hangot elégedet-
lenségüknek.

A COTAR a kormányfőtől 
vár segítséget

A tárgyalásoktól remélnek ered-
ményt különben a COTAR mun-
káltatói szövetség fuvarozói, ezért 
szerda késő este közölték, hogy elő-
zetes bejelentésük ellenére végül 
mégsem állítják le buszaikat, inkább 
találkozót kérnek Viorica Dăncilă 
kormányfőtől, hogy ismertethes-
sék vele álláspontjukat. „A COTAR 
egyetlen tagja sem megy ki holnap 
(csütörtökön – szerk. megj.) a meg-
hirdetett tiltakozásra, mivel úgy 
értékelik, hogy a közúti személy-
szállítást igénybe vevő romániai 
polgároknak nem kellene szenved-
niük amiatt, hogy a közlekedési mi-

nisztérium megpróbálja tönkretenni 
az ágazatban tevékenykedő, román 
tőkével működő vállalkozásokat. A 
későbbi akciókra vonatkozó dön-
tést Viorica Dăncilă miniszterel-
nök válasza függvényében hozzuk 
meg” – áll a COTAR közleményében. 
Hangsúlyozták ugyanakkor: elége-
detlenségeik fő oka az, hogy a köz-
lekedési miniszter menet közben 
akarja megváltoztatni a játéksza-
bályokat, amikor most a vonalenge-
délyek szabályzatának módosítását 
kezdeményezi.

Meglátásuk szerint ugyanakkor a 
közlekedésügyi miniszter „semmi-
lyen erőfeszítést nem hozott, hogy 
megszüntesse az illegalitást ebben 
az ágazatban, ám mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a piac jelenle-
gi körülményei között legálisan mű-
ködő fuvarozókat kizárja a piacról, 
annak ellenére, hogy valamennyien 
a törvény által előírt feltételek mel-
lett nyerték meg a versenytárgyalá-
sokat”. „Ez nem jelenthet mást, mint 
hogy mást akar hozni azok helyett, 
akik már befektettek a jelenlegi jár-
műparkba” – fogalmazott a COTAR.

Amint arról lapunkban több ízben 
is írtunk, a fuvarozóknál az verte ki 
a biztosítékot, hogy a miniszter elő-
rukkolt a közúti személyszállítási 
piac liberalizációját előíró kezdemé-
nyezéssel, amit elmondása szerint a 
Versenytanács kért, és az Európai Bi-
zottság is elvár. A hivatalos statiszti-
kák szerint jelenleg 3618 cégnek van 
engedélye személyszállításra, ame-
lyeknek összesen 27 820 jármű áll a 
rendelkezésükre. Ezek közül viszont 
mindössze 325 cégnek van engedé-
lye megyeközi járatok üzemelteté-
sére, erre a célra pedig 2936 buszt 
mozgósítanak.

BÁLINT ESZTER

Visszaszorítanák a légszennyezést: 
hosszú vita után kompromisszum 
született a környezetvédelemért fe-
lelős európai uniós szakminiszte-
rek között, amelynek értelmében 
2030-ra 35 százalékkal kellene csök-
kenteni az új autók szén-dioxid-ki-
bocsátását a 2021-re előirányzott 
értékekhez képest. A vita meglehető-
sen nehéz volt, Németország és több 
keleti tagállam – például Bulgária és 
Magyarország – sokáig ragaszkodott 
az Európai Bizottság által eredetileg 
javasolt 30 százalékos célértékhez, 
amelyet mások – köztük Franciaor-
szág és Hollandia – viszont 40 szá-
zalékra akartak emelni. Az EU soros 
osztrák elnöksége által beterjesztett 
kompromisszumra húsz ország sza-
vazott igennel, négy nemmel, négy 
pedig tartózkodott.

Ennek alapján a kibocsátható 
szén-dioxid mennyiségét 2025-re 
15 százalékkal, 2030-ra pedig 35 
százalékkal kellene lecsökken-
teni a személyautók esetében, a 
könnyű haszongépjárművek ese-
tében viszont maradna a 2025-ös 
15 százalék és 2030-as 30 száza-
lék. A pontos részleteket egyelőre 
nem ismertették, annyit azonban 
tudni, hogy valamelyest eltérő sza-
bályok vonatkoznának azokra az 
országokra, ahol az uniós átlag 60 
százalékánál alacsonyabb a zéró- 
és alacsony kibocsátású járművek 
piaci részesedése a személyau-
tók és kisteherautók piacán.  Bizo-

nyos ösztönzőket is bevezetnének, 
hogy 2030-ra elérje a 35 százalékot 
a környezetbarát járművek aránya 
az új személyautókon belül. A ter-
vezet célja a közúti közlekedésből 
származó károsanyag-kibocsátás 
mérséklése azon vállalások kere-
tében, amelyek alapján az EU-nak 
a következő évtized végéig összes-
ségében legalább 40 százalékkal 
kellene csökkentenie az üvegház-
hatású gázok kibocsátását az 1990-

es szinthez képest. A hivatalos 
adatok szerint mindössze 0,1 szá-
zalék volt az elektromos autók 
aránya 2015-ben Európában, a hib-
rideké pedig 0,4 százalék. 

Erősödő német tiltás

Miközben a német hatóságok azt 
tartják, hogy a 40 százalékos kü-
szöb munkahelyeket sodort volna 
veszélybe, az ország városaiban 

egyre látványosabb a törekvés, 
amellyel kiszorítják a belvárosok-
ból a gázolajjal működő járműve-
ket. A német főváros közigazgatási 
bíróságának nem jogerős dönté-
se szerint például levegőtisztasági 
követelmények teljesítése érdeké-
ben korlátozni kell az Euro 6-osnál 
alacsonyabb környezetvédelmi be-
sorolású dízelmotorral működő 
járművek használatát Berlinben. 
A bíróság a Deutsche Umwelthilfe 

(DUH) nevű környezetvédő ci-
vil szervezet által indított eljá-
rásban rendelte el a korlátozást. 
Korábban Hamburgban két útsza-
kaszról kitiltották a régebbi dízel-
üzemű járműveket, Stuttgartban 
és Frankfurtban pedig jövőre ve-
zetnek be korlátozást. A folyamat 
több millió tulajdonost érinthet Né-
metországban, járműveik értéke a 
használat korlátozásának lehető-
sége miatt csökkenhet.

Közép-kelet-európai aggodalmak

Éppen ezért nem felesleges  Elzbieta 
Bienkowska, az Európai Bizottság 
lengyel tagjának napokban megfo-
galmazott aggodalma. Mint a Der 
Tagesspiegel című német lapnak 
elmondta, egyre több koros, kör-
nyezetszennyező kocsi kerül Nyu-
gat-Európából az EU keleti részére, 
és a németországi dízelválság tovább 
ronthat a helyzeten. „Nem lehet meg-
oldás a német dízelválságra a nagy 
károsanyag-kibocsátás miatt a for-
galomból kivont autók exportja az 
Európai Unió keleti tagországaiba” – 
szögezte le  Bienkowska, aki szerint 
rendezni kell azt a kérdést, hogy mi 
lesz a „lehasznált, rosszul beállított” 
kocsikkal, az esetleges export az EU 
keleti részére csupán „a levegőminő-
ségi problémák áthelyezése nyugat-
ról keletre”.

B. E.

Korlátoznák a károsanyag-kibocsátást – A német tiltás Kelet-Európában üthet vissza

Hiába reménykedtek csütörtök délután a pozitív 

végkifejletben a közúti személyszállításban érdekelt 

fuvarozó cégek, a közlekedési miniszter továbbra is 

kitart a piac liberalizációját célzó javaslata mellett.

Hajthatatlan. Lucian Șova szerint a fuvarozók monopóliumra törnek

Felerősödő aggodalmak. Még több használt dízelautó lepheti el térségünket a német korlátozások miatt
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