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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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.

Az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK 
rendelettel összhangban a tranzit 
nemzetközi szállításnak tekintendő. Egy 
tagállam területén berakodás vagy 
kirakodás nélkül áthaladó járművezető 
annak a tagállamnak a területére 
kiküldött munkavállalónak tekintendő.
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 
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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 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.
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 
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közvetlenül valamely másik tagállamba 
irányulnak, és amelyeket az említett 
tagállamban a megérkezést követően két 
munkanapon 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.
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