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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/729

Módosítás 729
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
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A munkaidőre vonatkozó 
rendelkezések megfelelő, hatékony és 
következetes érvényesítése 
kulcsfontosságú a járművezetők 
munkafeltételeinek védelme, valamint a 
meg nem felelésből eredő versenytorzulás 
megelőzése szempontjából. Így kívánatos 
kiterjeszteni a 2006/22/EK irányelvben 
szabályozott meglévő egységes 
végrehajtási követelményeket a 
2002/15/EU irányelvben a munkaidőre 
vonatkozóan meghatározott 
rendelkezéseknek való megfelelés 
ellenőrzésére.

(5) A munkaidőre vonatkozó 
rendelkezések megfelelő, hatékony és 
következetes érvényesítése 
kulcsfontosságú a közúti 
közlekedésbiztonság javítása, a 
járművezetők munkafeltételeinek védelme, 
valamint a meg nem felelésből eredő 
versenytorzulás megelőzése 
szempontjából. Hangsúlyozza, hogy a 
közúti ellenőrzések során nehéz 
ellenőrizni a munkaidővel kapcsolatos 
szabályok betartását, ezért ezeket az 
ellenőrzéseket a fuvarozók telephelyein 
kell elvégezni. 

Or. pl



AM\1180671HU.docx PE621.702v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/730

Módosítás 730
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
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közúti szállítás területére 
vonatkozó szociális szabályok végrehajtása 
tekintetében bebizonyosodott, hogy a 
tagállamok közötti igazgatási 
együttműködés nem elégséges, s ez 
nehézkes, alacsony hatékonyságú és 
összehangolatlan határon átnyúló 
végrehajtáshoz vezet. Ebből következően 
meg kell határozni a hatékony 
kommunikáció és a kölcsönös 
segítségnyújtás, beleértve a jogsértésekre 
vonatkozó adat- és a bevált gyakorlatokkal 
kapcsolatos információcsere kereteit.

(6) A közúti szállítás területére 
vonatkozó szabályok végrehajtása 
tekintetében a tagállamok közötti 
igazgatási együttműködést tovább kell 
javítani, és azt jobban kell koordinálni. 
Ebből következően meg kell határozni a 
hatékony kommunikáció és a kölcsönös 
segítségnyújtás, beleértve a jogsértésekre 
vonatkozó adat- és a bevált gyakorlatokkal 
kapcsolatos információcsere kereteit.

Or. pl
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/731

Módosítás 731
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
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A még hatékonyabb, 
eredményesebb és következetesebb 
végrehajtás érdekében bővíteni kell a 
meglévő nemzeti kockázatértékelő 
rendszerek funkcióit és használatát. A 
kockázatértékelő rendszerekben tárolt 
adatokhoz való hozzáférés lehetővé tenné a 
nem szabályszerűen működő gazdasági 
szereplőkre irányuló ellenőrzések 
célzottabbá tételét, a szállítási 
vállalkozások kockázatértékelésekor 
alkalmazandó egységes képlet pedig a 
vállalkozásokkal szembeni igazságosabb 
bánásmódot eredményezne az 
ellenőrzésekkor.

(7) A határokon átnyúló igazgatási 
együttműködés javítása és a még 
hatékonyabb, eredményesebb és 
következetesebb végrehajtás érdekében 
bővíteni kell a meglévő nemzeti 
kockázatértékelő rendszerek funkcióit és 
használatát. A kockázatértékelő 
rendszerekben tárolt adatokhoz való 
hozzáférés lehetővé tenné a nem 
szabályszerűen működő gazdasági 
szereplőkre irányuló ellenőrzések 
célzottabbá tételét, a szállítási 
vállalkozások kockázatértékelésekor 
alkalmazandó egységes képlet pedig a 
vállalkozásokkal szembeni igazságosabb 
bánásmódot eredményezne az 
ellenőrzésekkor.

Or. pl
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/732

Módosítás 732
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
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2006/22/EK irányelv egységes 
feltételek mellett történő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörökkel kell 
felruházni. Ezeket a végrehajtási 
hatásköröket a 182/2011/EU 
rendeletnek14 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

_________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.).

Or. pl



AM\1180671HU.docx PE621.702v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/733

Módosítás 733
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
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A periférián lévő tagállamok több 
nehézséggel találják szemben magukat, 
amikor az uniós belső piac középpontjába 
próbálnak eljutni. Előfordulhat, hogy egy 
vagy akár két nem uniós országon kell 
áthaladniuk, az összes szükséges 
határellenőrzésen és vámvizsgálaton át 
kell menniük, ami miatt megnövekszik a 
teljes utazási idő, és következésképpen a 
költségek is megemelkednek.

Or. pl


