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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/723

Módosítás 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport 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
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztonságos, hatékony és 
társadalmilag felelős közúti szállítási 
ágazat megteremtése érdekében a 
járművezetők számára megfelelő 
munkakörülményeket és szociális 
védelmet, a gazdasági szereplők számára 
pedig megfelelő üzleti környezetet és 
tisztességes versenyfeltételeket kell 
biztosítani.

(1) A biztonságos, hatékony és 
társadalmilag felelős közúti szállítási 
ágazat megteremtése érdekében az áruk 
szabad mozgását, a szolgáltatásnyújtás 
szabadságát, a járművezetők számára 
megfelelő munkakörülményeket és 
szociális védelmet, a gazdasági szereplők 
számára pedig megfelelő üzleti és 
versenyképes környezetet kell biztosítani, 
ugyanakkor tiszteletben kell tartani az 
alapvető szabadságokat, különösen az 
áruk szabad mozgását és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát, 
amelyeket a Szerződések garantálnak.

Or. pl
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/724

Módosítás 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport 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
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közúti szállításra alkalmazott 
minden szabálynak arányosnak és 
indokoltnak kell lennie, és az Unió 
versenyképességének fenntartása vagy 
növelése érdekében nem szabad 
akadályoznia vagy kevésbé vonzóvá tennie 
a Szerződésben biztosított alapvető 
szabadságok gyakorlását, például az áruk 
szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságát, beleértve a termékek és 
szolgáltatások költségeit is, tiszteletben 
tartva a járművezetők munkakörülményeit 
és szociális védelmét, valamint az ágazat 
sajátosságait is, mivel a járművezetők 
rendkívül mobilis munkavállalók, nem 
pedig kiküldött munkavállalók.

Or. pl
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/725

Módosítás 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport 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 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közúti szállítási szolgáltatások 
rendkívül mobil jellege miatt különös 
figyelmet kell fordítani annak biztosítására, 
hogy a járművezetők élhessenek az őket 
megillető jogokkal, és a gazdasági 
szereplők elé ne gördüljenek aránytalan 
adminisztratív akadályok, indokolatlanul 
korlátozva ezzel a határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
szabadságukat.

(2) A közúti szállítási szolgáltatások 
rendkívül mobil jellege miatt különös 
figyelmet kell fordítani annak biztosítására, 
hogy a járművezetők élhessenek az őket 
megillető jogokkal, és a gazdasági 
szereplők ‒ legnagyobbrészt (90%-ban) 
10 munkavállalónál kevesebbet 
foglalkoztató kkv-k ‒ elé ne gördüljenek 
aránytalan adminisztratív akadályok vagy 
visszaélésszerű és diszkriminatív 
ellenőrzések, indokolatlanul korlátozva 
ezzel a határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
szabadságukat.

Or. pl
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/726

Módosítás 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport 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
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A járművezetők szociális és 
munkafeltételeinek javítása, valamint a 
közúti szállítási szolgáltatások nyújtásához 
fűződő szabadság nemzeti és a külföldi 
gazdasági szereplők közötti tisztességes 
versenyen alapuló gyakorlásának 
elősegítése közötti egyensúly 
kulcsfontosságú a belső piac zavartalan 
működése szempontjából.

(3) A közúti szállítási szolgáltatások 
nyújtásához fűződő szabadság nemzeti és a 
külföldi gazdasági szereplők közötti 
hátrányos megkülönböztetés nélküli 
versenyen alapuló gyakorlásának a 
Szerződésben rögzítettek szerinti 
biztosítása, valamint járművezetők 
szociális és munkafeltételei közötti 
egyensúly kulcsfontosságú a belső piac 
zavartalan működése szempontjából.

Or. pl
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/727

Módosítás 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport 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
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A járművezetők szociális és 
munkafeltételeinek javítása, valamint a 
közúti szállítási szolgáltatások nyújtásához 
fűződő szabadság nemzeti és a külföldi 
gazdasági szereplők közötti tisztességes 
versenyen alapuló gyakorlásának 
elősegítése közötti egyensúly 
kulcsfontosságú a belső piac zavartalan 
működése szempontjából.

(3) A járművezetők szociális és 
munkafeltételeinek javítása, valamint a 
közúti szállítási szolgáltatások nyújtásához 
fűződő szabadság uniós gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyen 
alapuló gyakorlásának elősegítése közötti 
egyensúly kulcsfontosságú a belső piac 
zavartalan működése szempontjából.

Or. pl
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/728

Módosítás 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport 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
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közúti szállításra vonatkozó 
jelenlegi uniós szociális jogszabályok 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése alapján azonosítani lehetett a 
meglévő intézkedések és végrehajtásuk 
egyes hiányosságait. Ezenkívül a szabályok 
értelmezése, alkalmazása és végrehajtása 
terén eltérések figyelhetők meg a 
tagállamok között. Ez 
jogbizonytalansághoz, valamint a 
járművezetőkkel és a vállalkozókkal 
szembeni egyenlőtlen bánásmódhoz vezet, 
ami káros az ágazaton belüli szociális 
viszonyokra, munka- és 
versenyfeltételekre.

(4) A közúti szállításra vonatkozó 
jelenlegi uniós szociális jogszabályok 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése alapján azonosítani lehetett a 
meglévő intézkedések és végrehajtásuk 
egyes hiányosságait. Ezenkívül a szabályok 
értelmezése, alkalmazása és végrehajtása 
terén eltérések figyelhetők meg a 
tagállamok között. Ez 
jogbizonytalansághoz, valamint egyes 
tagállamokban a járművezetőkkel és a 
vállalkozókkal szembeni egyenlőtlen 
bánásmód jogellenes és szabályellenes 
gyakorlatához vezet, ami káros az 
ágazaton belüli szociális viszonyokra, 
munka- és versenyfeltételekre.

Or. pl


