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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.6.2018 A8-0206/105 

Módosítás  105 

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 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 belső piac alapelvei a 

munkavállalók szabad mozgása, a 

letelepedés szabadsága és a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága. Ezeket az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) foglalja magában, és 

a belső piac megfelelő működése 

szempontjából alapvető fontosságúak. A 

biztonságos, hatékony és társadalmilag 

felelős közúti szállítási ágazat 

megteremtése érdekében egyensúlyt kell 

biztosítani a szolgáltatások szabad 

mozgása, a járművezetők tisztességes 

munkakörülményei, egyenlő bánásmódja 
és szociális védelme, valamint a gazdasági 

szereplők számára biztosított versenyképes 

és tisztességes üzleti környezet között. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/106 

Módosítás  106 

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 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Unió helyzetéről szóló 2017. 

szeptember 13-i beszédében az Európai 

Bizottság elnöke bejelentette az Európai 

Munkaügyi Hatóság felállítását. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/107 

Módosítás  107 

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 

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 tisztességes 

versenyfeltételekben részesüljenek, 

miközben tiszteletben tartják 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 

szabadságukat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206./108 

Módosítás  108 

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 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A közúti szállítási ágazat rendkívül 

versenyképes, amelyet a gazdasági 

szereplők által a legkedvezőbb 

igazságszolgáltatási fórum 

kiválasztásának („forum shopping”) 

visszaélésszerű gyakorlatai által előidézett 

sajátos torzulások jellemzik, amelyet 

annak érdekében alkalmaznak, hogy 

csökkentsék vagy elkerüljék a bérekre 

vonatkozó bérköltségeket és 

társadalombiztosítási járulékokat, illetve 

más olyan szociális és 

munkakörülményeket , amelyek a 

múltban negatív árversenyhez vezettek. 

Egy működő belső piacnak egyenlő 

versenyfeltételeken kell alapulnia. 

További lépésekre van szükség annak 

megakadályozása érdekében, hogy a 

közúti fuvarozók a „forum shopping” 

alkalmazásával visszaélésszerű 

gyakorlatokat folytassanak, beleértve az 

európai társasági jog több rendszer 

alkalmazásának gyakorlatát („regime 

shopping”) lehetővé tévő horizontális 

intézkedéseinek megszüntetését és a közúti 

fuvarozók által alkalmazott szabályozási 

arbitrázst. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/109 

Módosítás  109 

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 

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 

elősegítése, a szükségtelen adminisztratív 

terhek csökkentése, valamint a 

járművezetők szociális és munkafeltételei 

közötti egyensúly kulcsfontosságú a közúti 

szállítás belső piacon történő zavartalan 

működése szempontjából. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/110 

Módosítás  110 

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 

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 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. A 2002/15/EU irányelvben 

meghatározott ellenőrzéseket az utak 

menték a heti és napi munkaidőre, a 

szünetekre, a pihenőidőkre és az éjszakai 

munkára kell korlátozni. A 2002/15/EK 

irányelvből eredő egyéb kötelezettségeket 

a piaci szereplő telephelyén kell 

ellenőrizni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/111 

Módosítás  111 

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 

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 szociális szabályok végrehajtása 

tekintetében bebizonyosodott, hogy a 

tagállamok és az uniós támogatás közötti 

igazgatási együttműködés nem elégséges, 

és 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. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/112 

Módosítás  112 

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 

9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Nehézségek is tapasztalhatók a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv15 szabályainak valamint az 

adminisztratív követelményekről szóló 

2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv16 szabályainak a rendkívül mobilis 

közúti szállítási ágazatra történő 

alkalmazása tekintetében. A közúti 

szállítási ágazat munkavállalóinak 

kiküldetésére vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásához és végrehajtásához 

kapcsolódó összehangolatlan nemzeti 

intézkedések magas adminisztratív terheket 

róttak a külföldi illetőségű uniós gazdasági 

szereplőkre. Ez indokolatlanul korlátozza 

a határon átnyúló közúti szállítási 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

szabadságot, és mellékhatásként 

kedvezőtlen hatást gyakorol a 

munkahelyteremtésre. 

(9) Nehézségek is tapasztalhatók a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv15 szabályainak valamint az 

adminisztratív követelményekről szóló 

2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv16 szabályainak a rendkívül mobilis 

közúti szállítási ágazatra történő 

alkalmazása tekintetében. A közúti 

szállítási ágazat munkavállalóinak 

kiküldetésére vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásához és végrehajtásához 

kapcsolódó összehangolatlan nemzeti 

intézkedések magas adminisztratív terheket 

rónak az uniós gazdasági szereplőkre és 

tisztességtelen versenyt idéznek elő az 

ágazat vállalkozásai között. 

__________________ __________________ 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 

96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a 

munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 

1997.1.21., 1. o.) 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 

96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a 

munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 

1997.1.21., 1. o.) 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 16 Az Európai Parlament és a Tanács 
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2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a 

munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről szóló 

96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a 

belső piaci információs rendszer keretében 

történő igazgatási együttműködésről szóló 

1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) 

módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. 

o.). 

2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a 

munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről szóló 

96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a 

belső piaci információs rendszer keretében 

történő igazgatási együttműködésről szóló 

1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) 

módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. 

o.). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/113 

Módosítás  113 

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 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A nemzetközi közúti fuvarozási 

társaságok alapítására vonatkozó 

szabályok be nem tartása eltéréseket idéz 

elő a belső piacon és hozzájárul a 

vállalkozások közötti tisztességtelen 

verseny kialakulásához. Ezért szigorúbbá 

és könnyebben ellenőrizhetőbbé kell tenni 

a nemzetközi fuvarozási társaságok 

alapítására irányadó feltételeket, 

különösen a „postafiókcégek” létrehozása 

elleni küzdelem érdekében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/114 

Módosítás  114 

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 

10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A 96/71/EK irányelv módosításról 

szóló 2016. március 8-i javaslatában17 a 

Bizottság elismerte, hogy az irányelv 

végrehajtása sajátos jogi kérdéseket és 

nehézségeket vet fel a rendkívül mobil 

közúti szállítási szektorban, és jelezte, 

hogy a kérdéseket leginkább a közúti 

szállítási területre vonatkozó 

ágazatspecifikus jogalkotás tudná rendezni. 

(10) A 96/71/EK irányelv módosításról 

szóló 2016. március 8-i javaslatában a 

Bizottság elismerte, hogy az irányelv 

rendkívül mobil közúti szállítási 

szektorban történő végrehajtása sajátos 

jogi kérdéseket és nehézségeket vet fel, és 

jelezte, hogy a kérdéseket leginkább a 

közúti szállítási területre vonatkozó 

ágazatspecifikus jogalkotás tudná rendezni. 

Figyelembe véve azonban, hogy a közúti 

szállítási ágazat az egyik legsebezhetőbb 

ágazat, a 96/71/EK irányelv védelmi 

minimumszabályait minden 

munkavállalóra alkalmazni kell. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016) 128 17 COM(2016) 128 

Or. en 

 

 


