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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0206/167 

Módosítás  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok a közúti szállításban 

alkalmazott, az 1072/2009/EK és 

1073/2009/EK rendeletben meghatározott 

egyéb nemzetközi szállítási műveletet végző 

járművezetőre vonatkozó 

minimumfeltételként alkalmazzák a 

96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése 

első albekezdésének b) és c) pontját. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Módosítás  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A 96/71/EK irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése első albekezdésének b) és 

c) pontja alkalmazásával kapcsolatban a 

megfelelő tagállam, valamint a (2) bekezdés 

második albekezdésében említett művelet 

típusának a meghatározása céljából az 

alábbiak alkalmazandók: 

 a) az adott művelet határozza meg, 

hogy mely tagállam feltételeit kell 

alkalmazni a 96/71/EK irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése első albekezdésének b) vagy 

c) pontjával kapcsolatban. 

 b) az áruk rakodása jelzi a művelet 

megkezdését és a korábbi műveletek 

megszakítását. 

 c) a szóban forgó művelet tekintetében 

azon tagállam feltételeit kell alkalmazni, 

ahol a kirakodás megtörténik. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Módosítás  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok nem alkalmazzák a 

96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése 

első albekezdésének b) és c) pontját a szóban 

forgó irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) 

pontjában említett vállalkozások által a 

közúti szállítási ágazatban alkalmazott, az 

1072/2009/EK és az 1073/2009/EK 

rendeletben meghatározott nemzetközi 

szállítási műveleteket végző járművezetőkre, 

ha a területükre irányuló, az említett 

műveletek elvégzését szolgáló kiküldetés 

időtartama egy naptári hónapban legfeljebb 

3 nap. 

(2) A tagállamok a 96/71/EK irányelv 3. 

cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) 

és c) pontját alkalmazzák a szóban forgó 

irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) 

pontjában említett vállalkozások által a 

közúti szállítási ágazatban alkalmazott, az 

1072/2009/EK és az 1073/2009/EK 

rendeletben meghatározott nemzetközi 

szállítási vagy kabotázsműveleteket végző 

járművezetőkre. 

 Eltérést alkalmazva, a tagállamok nem 

alkalmazzák a 96/71/EK irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése első albekezdésének b) és 

c) pontját a szóban forgó irányelv 1. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjában említett 

vállalkozások által a közúti szállítási 

ágazatban alkalmazott, az 1072/2009/EK és 

az 1073/2009/EK rendeletben 

meghatározott nemzetközi szállítási 

műveleteket végző járművezetőkre, ha ezek 

olyan műveletekre korlátozódnak, amelyek 

a közúti fuvarozó bejegyzésének helye 

szerinti tagállamból kiindulva közvetlenül 

valamely másik tagállamba irányulnak, és 

amelyeket az említett tagállamban a 

megérkezést követően két munkanapon 
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belül egy kirakodás és/vagy egy berakodás, 

majd a közúti fuvarozó bejegyzésének helye 

szerinti tagállamba való egyenes visszatérés 

követ, és amelyek nem foglalnak magukban 

másik tagállamokban végzett 

kabotázsműveleteket vagy bármilyen más 

típusú műveleteket. 

Ha a kiküldetés időtartama 3 napnál 

hosszabb, a tagállamok a területükre 

irányuló kiküldetés egy naptári hónapon 

belüli teljes időtartamára alkalmazzák a 

96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése 

első albekezdésének b) és c) pontját, az első 

albekezdésben foglaltaknak megfelelően. 

A tagállamok a közúti szállításban 

alkalmazott, az 1072/2009/EK és 

1073/2009/EK rendeletben meghatározott 

egyéb nemzetközi szállítási műveletet végző 

járművezetőre vonatkozó 

minimumfeltételként alkalmazzák a 

96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése 

első albekezdésének b) és c) pontját. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.6.2018 A8-0206/170 

Módosítás  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A 96/71/EK irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése első albekezdésének b) és 

c) pontja alkalmazásával kapcsolatban a 

megfelelő tagállamnak, valamint a 

(2) bekezdés harmadik albekezdésében 

említett művelet típusának a meghatározása 

céljából az alábbiak alkalmazandók: 

 a) az adott művelet határozza meg, 

hogy mely tagállam feltételeit kell 

alkalmazni a 96/71/EK irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése első albekezdésének b) vagy 

c) pontjával kapcsolatban. 
 b) az áruk rakodása jelzi a művelet 

megkezdését és a korábbi műveletek 

megszakítását. 

 c) a szóban forgó művelet tekintetében 

azon tagállam feltételeit kell alkalmazni, 

ahol a kirakodás megtörténik; ez azonban 

nem alkalmazandó a (2) bekezdés 

második albekezdésére. 

Or. en 

 

 


