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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0206/205

Módosítás 205
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok a területükre irányuló 
kiküldetés teljes időtartamára 
vonatkozóan az 1. cikk (3) bekezdésének 
a), b) és c) pontjában említett 
vállalkozások által a közúti szállítási 
ágazatban alkalmazott, a 
92/106/EGK irányelv 4. cikkében említett 
kombinált árufuvarozás közúti fuvarozási 
szakaszait végző járművezetőkre a 
96/71/EK és a 2014/67/EU irányelvet 
alkalmazzák.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0206/206

Módosítás 206
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (3b) A 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdése első albekezdése b) és c) 
pontjának alkalmazásában az ugyanazon 
a napon egynél több tagállamban végzett 
műveletek esetén azon tagállam feltételei 
alkalmazandók, amelyek a kiküldött 
járművezető szempontjából a 
legelőnyösebbek.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/207

Módosítás 207
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok csak az alábbi 
igazgatási követelményeket és ellenőrzési 
intézkedéseket írhatják elő:

(4) A tagállamok minden kiküldött 
gépjárművezető esetében kötelezővé teszik 
egy másik tagállamban letelepedett közúti 
fuvarozó számára, hogy legkésőbb a 
kiküldetés kezdetekor a belső piaci 
információs rendszeren (IMI) keresztül, 
indokolatlan késedelem nélkül, egyszerű 
kiküldetési nyilatkozatot küldjön a 
Bizottság által kidolgozott és az Unió 
minden hivatalos nyelvén rendelkezésre 
bocsátott, egységes elektronikus formában 
az illetékes nemzeti hatóságoknak, az 
alábbi információkkal:

a) egy másik tagállamban letelepedett 
közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy 
legkésőbb a kiküldetés kezdetekor a 
fogadó tagállam valamely hivatalos 
nyelvén vagy angolul kiküldetési 
nyilatkozatot küldjön elektronikus 
formában az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, kizárólag az alábbi 
információkkal:

i. a közúti fuvarozó neve; i. a közúti fuvarozó neve és 
leányvállalat esetén a székhely címe;

ii. a letelepedés helye szerinti 
tagállamban lévő szállításszervező vagy 
más kapcsolattartó elérhetőségei, aki a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti fogadó 

ii. a letelepedés helye szerinti 
tagállamban lévő szállításszervező vagy 
más kapcsolattartó elérhetőségei, aki a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti fogadó 
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tagállam illetékes hatóságaival egyeztet, 
valamint a dokumentumokat és 
értesítéseket elküldi és fogadja;

tagállam illetékes hatóságaival egyeztet, 
valamint a dokumentumokat és 
értesítéseket elküldi és fogadja;

iii. a kiküldött járművezetők várható 
száma és személyazonossága;

iii. a kiküldött járművezetőkre 
vonatkozó információk, beleértve a 
következőket: név, lakóhely szerinti 
ország, a munkaszerződés esetében 
alkalmazandó munkaügyi jog, a 
társadalombiztosítási járulékok 
fizetésének helye szerinti ország és a 
társadalombiztosítási szám;

iv. a kiküldetés várható időtartama, 
kezdetének és végének tervezett dátuma;

iv. minden munkavállaló kiküldetése 
kezdetének és végének tervezett dátuma, a 
lehetséges meghosszabbítás sérelme 
nélkül, amennyiben az előre nem látható 
körülmények miatt szükségessé válik;

v. a kiküldetéshez használt járművek 
rendszáma;

v. a kiküldetéshez használt járművek 
rendszáma;

vi. a szállítási szolgáltatás típusa, azaz 
áruszállítás, személyszállítás, nemzetközi 
szállítás, kabotázsművelet;

vi. a szállítási szolgáltatás típusa, azaz 
áruszállítás, személyszállítás, nemzetközi 
szállítás, kabotázsművelet.
Az első albekezdésben említett egyszerű 
nyilatkozat legfeljebb hat hónapos 
időszakra vonatkozhat, amelyet a közúti 
fuvarozó indokolatlan késedelem nélkül a 
tényleges helyzetnek megfelelően 
elektronikusan frissít.
(4a) A tagállamok emellett az alábbi 
igazgatási követelményeket és ellenőrzési 
intézkedéseket írhatják elő:

b) a járművezető kötelezése arra, hogy 
tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél 
kérésre papíralapon vagy elektronikus 
formában mutassa be a kiküldetési 
nyilatkozat egy példányát és a fogadó 
tagállamban végzett szállítási művelet 
bizonyítékát, például elektronikus 
fuvarlevelet (e-CMR) vagy az 
1072/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 8. cikke szerinti 
bizonyítékot;

a) a közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy 
közúti ellenőrzések céljából papíralapon 
vagy elektronikus formában a következő 
dokumentumokkal lássa el a 
járművezetőt:

i. a (4) bekezdésben említett egyszerű 
nyilatkozat másolata,
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ii. a fogadó tagállamban végzett 
szállítási művelet 1072/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke 
szerinti bizonyítéka.
iii. elektronikus fuvarlevél (e-CMR);
iv. a munkaszerződésnek a fogadó 
tagállam egyik hivatalos nyelvére vagy 
angolra lefordított példánya;
v. az utolsó két hónapra vonatkozó 
fizetési jegyzék egy példánya;

c) a járművezető kötelezése arra, hogy 
tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél 
kérésre mutassa be a menetíró készülékben 
rögzített adatokat, és különösen azon 
tagállamok országkódját, amelyekben a 
járművezető a nemzetközi közúti szállítási 
műveletek vagy kabotázsműveletek 
végzésekor tartózkodott;

b) a járművezető kötelezése arra, hogy 
tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél 
kérésre mutassa be a vonatkozó menetíró 
készülékben rögzített adatokat, és 
különösen a járművezetőnek a rögzített 
határátlépéseket tartalmazó kártyáját és 
azon tagállamok országkódját, amelyekben 
a járművezető a nemzetközi közúti 
szállítási műveletek vagy 
kabotázsműveletek végzésekor 
tartózkodott;

d) a járművezető kötelezése arra, 
hogy tartsa magánál és közúti 
ellenőrzésnél kérésre mutassa be 
papíralapon vagy elektronikus formában 
a munkaszerződés vagy a 91/533/EGK 
tanácsi irányelv20 3. cikke értelmében 
azzal egyenértékű dokumentum egy, a 
fogadó tagállam valamely hivatalos 
nyelvére vagy angolra lefordított 
példányát;
e) a járművezető kötelezése arra, 
hogy közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa 
be papíralapon vagy elektronikus 
formában a megelőző két hónapra szóló 
fizetési jegyzékek példányait; a közúti 
ellenőrzés során a járművezető számára 
lehetővé kell tenni, hogy felvegye a 
kapcsolatot a központi irodával, a 
szállításszervezővel vagy bármely más 
személlyel vagy szervvel, aki vagy amely 
ezeket a dokumentumokat számára 
elküldheti;
f) a közúti fuvarozó kötelezése arra, 
hogy a kiküldetés időtartamának végét 

c) a közúti fuvarozó kötelezése arra, 
hogy a kiküldetés időtartamának végét 
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követően a fogadó tagállam hatóságainak 
megkeresésére észszerű határidőn belül 
papíralapon vagy elektronikus formában 
nyújtsa be a b), a c) és az e) pontban 
említett dokumentumok példányait.

követően a fogadó tagállam hatóságainak 
megkeresésére indokolatlan késedelem 
nélkül papíralapon vagy elektronikus 
formában nyújtsa be az a) és b) pontban 
említett dokumentumok, ideértve a 
vonatkozó fizetési jegyzékek példányait.

–––––––––––––––––––
20 A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. 
október 14.) a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés, 
illetve a munkaviszony feltételeire 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről 
(HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/208

Módosítás 208
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (4b) A tagállamok egyéb adminisztratív 
követelményeket és ellenőrzési 
intézkedéseket is előírhatnak, amennyiben 
olyan további helyzetek vagy új 
fejlemények merülnek fel, amelyek 
esetében a meglévő adminisztratív 
követelmények és ellenőrzési intézkedések 
nem tűnnek elégségesnek vagy eléggé 
hatékonynak a 96/71/EK irányelvben 
[2014/67/EU irányelvben] és ezen 
irányelvben előírt kötelezettségeknek való 
megfelelés hatékony nyomon követése 
céljából, feltéve, hogy az ilyen egyéb 
követelmények és intézkedések indokoltak 
és arányosak.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/209

Módosítás 209
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (4c) A tagállamok értesítik a 
Bizottságot és tájékoztatják a 
szolgáltatókat minden általuk alkalmazott 
vagy végrehajtott, a (4a) bekezdésben 
említettek szerinti intézkedésről. A 
Bizottság értesíti a többi tagállamot az 
érintett intézkedésekről. A szolgáltatókra 
vonatkozó információkat általában a 
2014/67/EU irányelv 5. cikkében említett 
egységes hivatalos nemzeti honlapon kell 
elérhetővé tenni. A Bizottság szorosan 
nyomon követi a (4c) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazását, értékeli azok 
uniós jognak való megfelelését, továbbá 
adott esetben az EUMSZ szerinti 
hatáskörének megfelelően megteszi a 
szükséges intézkedéseket. A Bizottság 
rendszeresen jelentést tesz a Tanácsnak a 
tagállamok által közölt intézkedésekről és 
– adott esetben – az általa végzett vizsgálat 
vagy értékelés aktuális állásáról.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/210

Módosítás 210
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (4d) A 2. cikk (4a) bekezdésének a), b) 
és c) pontjában említett bizonyítékokat a 
járműben kell tartani, és ezeket a 
kiküldött járművezetőnek a közúti 
ellenőrzés során a fogadó tagállam 
ellenőrzést végző meghatalmazott 
tisztviselőinek be kell mutatnia.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/211

Módosítás 211
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (4e) Annak értékelése céljából, hogy a 
96/71/EK és a 2014/67/EU irányelv 
rendelkezései teljesülnek-e, a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai a közúti 
ellenőrzések során ellenőrzik a 
következőket:
a) az aktuális nap és a megelőző 
56 nap menetíró készülék által rögzített 
adatai;
b) az aktuális nap és a megelőző 56 
nap elektronikus fuvarlevelei;
c) a (4a) bekezdés a), b) és 
c) pontjában említett dokumentumok.
A közúti ellenőrző hatóságok a fenti 
bekezdésben említett összes információt 
továbbítják a tagállam 96/71/EK és 
2014/67/EU irányelvnek való megfelelés 
értékeléséért felelős illetékes 
hatóságainak.
Az irányelv végrehajtásának 
megkönnyítése érdekében a tagállamok 
illetékes hatóságai a 
2014/67/EU irányelvben és az 
1071/2009/EK rendeletben megállapított 
feltételek mellett együttműködnek, és 
kölcsönösen segítséget nyújtanak 
egymásnak, valamint biztosítják egymás 
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számára az összes vonatkozó információt.
A tagállamok a határon átnyúló 
végrehajtás és a célzott ellenőrzések 
eredményességének növelése céljából 
valamennyi érintett meghatalmazott 
ellenőrző hatóság számára valós idejű 
hozzáférést biztosítanak az IMI-hez, az 
1071/2009/EK rendelettel létrehozott 
nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz, 
az ezen cikk (4) bekezdésében említett 
egyszerű nyilatkozatokhoz és bármely 
egyéb vonatkozó adatbázisokhoz.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók kiküldetését nem lehetséges az utakon mindenre kiterjedően ellenőrizni, 
mivel a közúti ellenőrző hatóságok nem rendelkeznek elsődleges hatáskörrel és ismeretekkel a 
kiküldetési helyzetek értékeléséhez. Ugyanakkor a közúti ellenőrzések kulcsszerepet 
játszhatnak a közúti szállítás munkavállalóinak kiküldetésére vonatkozó szabályok 
betartatásában, amennyiben megfelelőn ötvözik őket a munkaügyi és szállítási hatóságok által 
végzett vállalati ellenőrzésekkel. A közúti ellenőrzések célja tehát adatok gyűjtése és 
továbbítása az ellenőrzés helyszíne szerinti tagállam illetékes hatáságai számára, amelyek 
kicserélik információikat az EU-ban lévő partnereikkel. Mindez a pillanatnyi és határokon 
átnyúló ellenőrzések hatékony ötvözése az ágazat mobil jellegének kezelése érdekében.
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21.3.2019 A8-0206/212

Módosítás 212
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (4f) A legnagyobb átláthatóság 
biztosítása érdekében nyilvánossá teszik a 
vonatkozó jogi követelményeket nem 
teljesítő közúti fuvarozók uniós jegyzékét. 
Ez az uniós jegyzék uniós szinten 
kidolgozott, közös kritériumokon alapul, 
és azt az Európai Munkaügyi Hatóság 
évente felülvizsgálja. Az uniós jegyzékben 
felsorolt közúti fuvarozók működési 
tilalom alá tartoznak. Az uniós jegyzékben 
szereplő működési tilalmak a tagállamok 
egész területén alkalmazandók. Kivételes 
esetekben a tagállamok egyoldalú 
intézkedéseket hozhatnak. Sürgősségi 
helyzet és előre nem látott biztonsági 
probléma esetén a tagállamoknak 
lehetőségük van arra, hogy saját 
területükre vonatkozóan azonnal 
működési tilalmat adjanak ki.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/213

Módosítás 213
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés a) pontja 
alkalmazásában a közúti fuvarozó 
legfeljebb hat hónap időtartamra szóló 
kiküldetési nyilatkozatot küldhet el.

törölve

Or. en

Indokolás

A járművezetők csoportjára és valamennyi szállítástípusra vonatkozó, hat hónapot felölelő 
kiküldetési nyilatkozat nem jelent semmilyen hozzáadott értéket a végrehajtás szempontjából, 
mivel csak nagyon általános információkat tartalmaz, amelyek alapján a végrehajtók nem 
tudják értékelni a kiküldetés valódiságát. Ezzel szemben a járművezetőnkénti és 
kiküldetésenkénti kiküldetési nyilatkozat valódi és végrehajtható kapcsolatot teremt egyrészt a 
szállítási művelet, másrészt pedig az abban részt vevő járművezető és jármű között. Ez az 
egyetlen módja a lehetséges visszaélések kiszűrésének.
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Módosítás 214
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (5a) A tagállamok illetékes hatóságai a 
2014/67/EU irányelvben és az 
1071/2009/EK rendeletben megállapított 
feltételek mellett szorosan 
együttműködnek, és kölcsönösen 
segítséget nyújtanak egymásnak, valamint 
biztosítják egymás számára az összes 
vonatkozó információt.

Or. en


