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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.6.2018 A8-0206/115 

Módosítás  115 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A 96/71/EK irányelv közúti 

szállítási ágazatban történő eredményes és 

arányos végrehajtásához olyan 

ágazatspecifikus szabályokat kell alkotni, 

amelyek figyelembe veszik a közúti 

szállítási ágazat munkaerejének rendkívül 

mobil jellegéből fakadó sajátosságokat, 

valamint egyensúlyt teremtenek a 

járművezetők szociális védelme és a 

vállalkozásoknak a határon átnyúló 

szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 

szabadsága között. 

(11) A 96/71/EK irányelv közúti 

szállítási ágazatban történő eredményes és 

arányos végrehajtásához olyan 

ágazatspecifikus szabályokat kell alkotni és 

végrehajtásukat javítani, amelyek 

figyelembe veszik a közúti szállítási ágazat 

munkaerejének rendkívül mobil jellegéből 

fakadó sajátosságokat, valamint egyensúlyt 

teremtenek a járművezetők szociális 

védelme és a vállalkozásoknak a határon 

átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 

szabadsága között. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/116 

Módosítás  116 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Report A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E kiegyensúlyozott kritériumoknak 

a járművezető és a fogadó tagállam 

területe közötti elegendő kapcsolat 

fogalmán kell alapulniuk. Így meg kell 

határozni egy időküszöböt, amelyen túl a 

fogadó tagállam minimális bérszintre és 

minimális éves fizetett szabadságra 

vonatkozó szabályai alkalmazandók a 

nemzetközi szállítási műveletek esetében. 

Indokolt úgy rendelkezni, hogy ez az 

időküszöb ne legyen alkalmazandó az 

1072/2009/EK18 és az 1073/2009/EK19 

rendelet szerinti kabotázsműveletekre, 

mivel a szállítási művelet egésze valamely 

fogadó tagállamban valósul meg. 

Következésképpen a kabotázsra a fogadó 

tagállam minimális bérszintre és éves 

fizetett szabadságra vonatkozó előírásait 

kell alkalmazni, függetlenül az adott 

járművezető által végrehajtott műveletek 

gyakoriságától és időtartamától. 

(12) Az 1072/2009/EK18 és az 

1073/2009/EK19 rendelet szerinti 

kabotázsműveletek olyan szolgáltatások, 

amelyek a 96/71/EK irányelv hatálya alá 

tartoznak, mivel a szállítási művelet teljes 

egészében egy másik tagállamban valósul 

meg. Következésképpen a kabotázsra a 

fogadó tagállam minimális bérszintre és 

éves fizetett szabadságra vonatkozó 

előírásait kell alkalmazni, függetlenül az 

adott járművezető által végrehajtott 

műveletek gyakoriságától és időtartamától. 

__________________ __________________ 

18Az Európai Parlament és a Tanács 

1072/2009/EK rendelete (2009. október 

21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási 

piachoz való hozzáférés közös szabályairól 

(HL L 300., 2009.11.14., 72. o.). 

18Az Európai Parlament és a Tanács 

1072/2009/EK rendelete (2009. október 

21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási 

piachoz való hozzáférés közös szabályairól 

(HL L 300., 2009.11.14., 72. o.). 

19Az Európai Parlament és a Tanács 19Az Európai Parlament és a Tanács 
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1073/2009/EK rendelete (2009. október 

21.) az autóbusszal végzett 

személyszállítás nemzetközi piacához való 

hozzáférés közös szabályairól és az 

561/2006/EK rendelet módosításáról (HL 

L 300., 2009.11.14., 88. o.). 

1073/2009/EK rendelete (2009. október 

21.) az autóbusszal végzett 

személyszállítás nemzetközi piacához való 

hozzáférés közös szabályairól és az 

561/2006/EK rendelet módosításáról (HL 

L 300., 2009.11.14., 88. o.). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/117 

Módosítás  117 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A munkavállalók kiküldetésére 

vonatkozó ágazatspecifikus szabályok 

hatékonyabb és eredményesebb 

érvényesítése és a külföldi illetőségű 

gazdasági szereplőket sújtó aránytalan 

adminisztratív terhek elkerülése érdekében 

a digitális menetíró készülékhez hasonló 

ellenőrzési eszközök előnyeit teljes körűen 

kihasználó különös adminisztratív és 

ellenőrzési követelményeket kell 

meghatározni a közúti szállítási ágazatban. 

(13) A munkavállalók kiküldetésére 

vonatkozó ágazatspecifikus, a [COD 

2016/0070-nel módosított] 96/71/EK és a 

2014//67/EU irányelvből eredő szabályok 

célzott, hatékonyabb és eredményesebb 

érvényesítése és a külföldi illetőségű 

gazdasági szereplőket sújtó aránytalan 

adminisztratív terhek elkerülése érdekében 

a belső piaci információs rendszerhez 

(IMI), a közúti közlekedést szolgáló 

GNSS-rendszerhez (globális navigációs 

műholdrendszer) és az intelligens 
menetíró készülékhez hasonló ellenőrzési 

eszközök előnyeit teljes körűen kihasználó, 

a Bizottság által kidolgozott 

szabványosított formanyomtatványokat és 

csökkentett különös adminisztratív és 

ellenőrzési követelményeket kell 

meghatározni a közúti szállítási ágazatban. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/118 

Módosítás  118 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A tagállamok között 

egyenlőtlenségeket és aránytalan 

nyereségátcsoportosítást 

eredményezhetnek azok a gyakorlatok, 

amelyek keretében a profit nagyobbik 

részéből az egyik tagállamban működő 

anyavállalatok részesednek és a többi 

tagállamban működő fuvarozási 

leányvállalat korlátozott erőforrásokkal 

rendelkezik annak ellenére, hogy a 

forgalom nagyobbik része az ő fuvarozási 

üzletágukból származik, és e 

gyakorlatokat el kell kerülni. Az ilyen 

gyakorlatok negatív társadalmi 

következménye az, hogy a fuvarozási 

leányvállalatok működési helye szerinti 

tagállamokban a járművezetők jövedelmét 

alacsonyabb szinten tartják. A közúti 

szállítási ágazaton belüli esetleges 

tisztességtelen verseny kezelése érdekében 

ezeket a gyakorlatokat – megelőzésük 

érdekében – alaposan elemezni kell. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/119 

Módosítás  119 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) A szociális jogszabályok teljes körű 

betartásának garantálása céljából és az 

Európai Munkaügyi Hatóság 

létrehozásáig az illetékes ellenőrző 

hatóságok számára hozzáférést és 

ellenőrzési lehetőséget kell biztosítani az 

IMI-n és a GNSS-portálon keresztül 

továbbított összes adathoz. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/120 

Módosítás  120 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

2006/22/EK irányelv 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az említett ellenőrzések minden évben 

kiterjednek az 561/2006/EK és a 

165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó 

utazó munkavállalók, járművezetők, 

vállalkozások és járművek, valamint a 

2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó 

utazó munkavállalók és járművezetők 

megfelelően nagy, reprezentatív mintájára. 

Az említett ellenőrzések minden évben 

kiterjednek az 561/2006/EK és a 

165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó 

utazó munkavállalók, járművezetők, 

vállalkozások és minden szállítási 

kategóriájú járművek, valamint a 

2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó 

utazó munkavállalók és járművezetők 

megfelelően nagy, reprezentatív mintájára. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/121 

Módosítás  121 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2006/22/EK irányelv 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A telephelyi ellenőrzéseket 

a különféle fuvarozási és 

vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli 

tapasztalatokat figyelembe véve kell 

megszervezni. Azokban az esetekben is 

ellenőrzést kell tartani a vállalkozás 

telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során 

az 561/2006/EK vagy a 165/2014/EU 

rendeletben vagy a 2002/15/EK 

irányelvben foglaltak súlyos megsértését 

állapították meg.”; 

(1) A telephelyi ellenőrzéseket 

a különféle fuvarozási és 

vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli 

tapasztalatokat figyelembe véve kell 

megszervezni. Azokban az esetekben is 

ellenőrzést kell tartani a vállalkozás 

telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során 

a maximális heti vagy napi munkaidő és a 

szünetekre, a pihenőidőre és az éjszakai 

munkavégzésre vonatkozó követelmények 

tekintetében az 561/2006/EK vagy a 

165/2014/EU rendeletben vagy a 

2002/15/EK irányelvben foglaltak súlyos 

megsértését állapították meg.”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/122 

Módosítás  122 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont 

2006/22/EK irányelv 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) egyedi esetekben indokolással 

ellátott tagállami megkeresés alapján kerül 

sor. 

b) egyedi esetekben egy tagállam 

külön kérése alapján kerül sor. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/123 

Módosítás  123 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont 

2006/22/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 

a vállalkozásokra vonatkozó 

kockázatértékelés végzésekor 

alkalmazandó egységes képletet dolgoz ki, 

amely számításba veszi a jogsértések 

számát, súlyosságát és előfordulásuk 

gyakoriságát, a jogsértések feltárása nélkül 

záruló ellenőrzések eredményeit, valamint 

azt, hogy a közúti szállítási vállalkozás 

használt-e mindegyik járművében a 

165/2014/EU rendelet II. fejezetében 

foglaltaknak megfelelő intelligens 

menetíró készüléket. Ezeket a végrehajtási 

jogi aktusokat az ezen irányelv 12. 

cikkének (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

kell elfogadni. 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 

a vállalkozásokra vonatkozó 

kockázatértékelés végzésekor 

alkalmazandó egységes képletet dolgoz ki, 

amely számításba veszi a jogsértések 

számát, súlyosságát és előfordulásuk 

gyakoriságát, a jogsértések feltárása nélkül 

záruló ellenőrzések eredményeit, Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 

12. cikkének (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

kell elfogadni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/124 

Módosítás  124 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont 

2006/22/EK irányelv 

9 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A célzott közúti ellenőrzések 

elősegítése érdekében a nemzeti 

kockázatértékelő rendszerben lévő 

adatoknak az ellenőrzés időpontjában 

elérhetőknek kell lenniük az érintett 

tagállam összes illetékes ellenőrző 

hatósága számára. 

(4) A célzott közúti ellenőrzések 

elősegítése érdekében a nemzeti 

kockázatértékelő rendszerben lévő 

adatoknak az ellenőrzés időpontjában 

elérhetőknek kell lenniük a tagállamok 

összes illetékes ellenőrző hatósága 

számára; 

Or. en 

 

 


