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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.6.2018 A8-0206/136 

Módosítás  136 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és 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 

számára az összes vonatkozó információt. 
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 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 a 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 partnerikkel. Mindez a pillanatnyi és határokon 

átnyúló ellenőrzések hatékony ötvözése az ágazat mobil jellegének kezelése érdekében. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/137 

Módosítás  137 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és 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. 

Az uniós szintű jegyzék alapját az uniós 

szinten kidolgozott és az Európai 

Munkaügyi Hatóság által évente 

felülvizsgált közös kritériumok képezik. Az 

uniós jegyzékben felsorolt közúti 

fuvarozók működési tilalom hatálya 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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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/138 

Módosítás  138 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és 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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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/139 

Módosítás  139 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és 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 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/140 

Módosítás  140 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 5 c bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) 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 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.6.2018 A8-0206/141 

Módosítás  141 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási 

követelmények és különös szabályok 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 2003/88/EK, a 96/71/EK és a 

2014/67/EU irányelv a 

második albekezdésben említett időpontig 

teljes egészében alkalmazandó marad. 

Or. en 

 

 


