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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0206/751

Módosítás 751
Andrey Novakov

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
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 kétoldalú nemzetközi műveleteket 
végrehajtó járművezetők nem tekinthetők 
úgy, mint akik a 96/71/EK irányelv 
értelmében vett kiküldetésben vannak.
Ezen irányelv alkalmazásában az árukkal 
végzett kétoldalú szállítási művelet az 
áruknak szállítási szerződés alapján az 
1071/2009/EK rendelet 2. cikkének 8. 
pontjában meghatározott, székhely 
szerinti tagállamból egy másik tagállamba 
vagy harmadik országba történő 
mozgatását, illetve egy harmadik 
országból vagy az EU külső határán lévő 
első határátkelőhelyről egy másik 
tagállamba vagy harmadik országba, 
valamint egy másik tagállamból vagy 
harmadik országból a székhely szerinti 
tagállamba történő mozgatását jelenti.
(2a) A tagállamoknak a 2. cikkben 
foglalt kivételt is alkalmazniuk kell az 
áruszállítás tekintetében, amennyiben a 
járművezető egy hónapon belül legfeljebb 
tíz további nemzetközi szállítási műveletet 
hajt végre. Az ilyen műveleteket az odaút 
során, vagy az utolsó kétoldalú 
nemzetközi szállítási műveletet követően, 
vagy a székhely szerinti tagállamba 
történő visszaút során hajtják végre.
(2ab) Ezen irányelv alkalmazásában 
nemzetközi szállítási műveletnek minősül 
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a műveletet végző vállalkozás székhelye 
szerinti tagállamtól eltérő két különböző 
tagállam között létrejött szállítási 
szerződés alapján történő áruszállítás. 
Amennyiben a 2a. cikkben meghatározott 
feltételek nem teljesülnek, a tagállamok a 
96/71/EK irányelv 3. cikkét a területükre 
irányuló, a nem honos fuvarozó által 
végzett nemzetközi szállítási műveletek 
végrehajtásával összefüggő, teljes 
kiküldetési időszakra alkalmazzák.
(2b) Az 1073/2009/EK rendeletben 
meghatározottak szerint nemzetközi eseti 
vagy rendszeres személyszállítást végző 
járművezető nem tekinthető úgy, mint aki 
a 96/71/EK irányelv értelmében vett 
kiküldetésben van, amennyiben: – az 
utasok felvétele a letelepedés helye szerinti 
tagállamban, leszállásuk pedig egy másik 
tagállamban vagy harmadik országban 
történik; – az utasok felvétele egy 
tagállamban vagy harmadik országban, 
leszállásuk pedig a letelepedés helye 
szerinti tagállamban történik; – vagy az 
utasok felvétele és leszállása az 
1073/2009/EK rendelet szerinti helyi 
kirándulások céljából a letelepedés helye 
szerinti tagállamban történik.
(2c) Az 2009/2009/EK és az 
1073/2009/EK rendelet értelmében 
kabotázsban részt vevő járművezető a 
96/71/EK irányelv szerinti kiküldött 
járművezetőnek minősül. A 
96/71/EK irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdése ellenére a járművezető nem 
minősül egy tagállam területére kiküldött 
munkavállalónak, ha a tagállam területén 
áru berakodása vagy kirakodása, illetve 
utasok felvétele vagy leszállítása nélkül 
halad át.
(2d) Amennyiben a járművezető a 
92/106/EGK irányelvben meghatározott 
kombinált szállítási művelet közúti 
szakaszának elején vagy végén halad át, 
nem tekinthető úgy, hogy ez a járművezető 
a 96/71/EK irányelv értelmében vett 
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kiküldetésben van, ha maga a közúti 
szakasz a (2) bekezdésben meghatározott 
kétoldalú szállítási műveletekből áll.
(2e) A tagállamoknak a 2014/67/EU 
irányelvvel összhangban biztosítaniuk 
kell, hogy a 96/71/EK irányelv 3. cikkében 
említett és az irányelv 3. cikkének (1) és 
(8) bekezdésével összhangban kollektív 
szerződésekben előírt, felvételre vonatkozó 
feltételek hozzáférhető és átlátható módon 
rendelkezésre álljanak a másik 
tagállamból származó szolgáltatók és a 
kiküldött járművezetők számára. A 
vonatkozó információknak tartalmazniuk 
kell mindenekelőtt a különböző 
díjazásokat és az azokban szereplő 
tételeket, beleértve a helyi vagy regionális 
kollektív szerződések díjazási elemeit, a 
fizetendő járandóság kiszámítási módját, 
és adott esetben a különböző 
bérkategóriákba való besorolás 
kritériumait. A 96/71/EK irányelv 
módosításáról szóló (EU) 2018/957 
irányelvvel összhangban a szállítási 
vállalkozások nem büntethetők a bérezés 
elemeire, a fizetendő járandóság 
kiszámítási módszerére és adott esetben a 
nyilvánosan nem hozzáférhető különböző 
bérkategóriákba való besorolás 
kritériumaira vonatkozó szabályok be nem 
tartása miatt.
(2f) A harmadik országokban 
székhellyel rendelkező közúti szállítási 
vállalkozások nem részesülhetnek 
előnyösebb bánásmódban, mint a 
tagállamokban letelepedett vállalkozások. 
A tagállamok a harmadik országokkal 
kötött kétoldalú megállapodásaikban a 
96/71/EK irányelvvel és ezen [XX/XX] (lex 
specialis) irányelvvel egyenértékű 
intézkedéseket hajtanak végre az ilyen 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező közúti szállítási vállalkozások 
számára az uniós piacra történő belépésük 
engedélyezése során. A tagállamoknak 
továbbá törekedniük kell arra, hogy az 
ilyen egyenértékű intézkedések harmadik 
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országokkal kötött többoldalú 
megállapodások keretében kerüljenek 
végrehajtásra. A tagállamok értesítik a 
Bizottságot a harmadik országokkal kötött 
kétoldalú és többoldalú megállapodásaik 
vonatkozó rendelkezéseiről. A harmadik 
országbeli fuvarozók kiküldetéseivel 
kapcsolatos egyenértékű intézkedések 
megfelelő ellenőrzésének biztosítása 
érdekében a tagállamok biztosítják, hogy 
az (EU) XXX/XXX rendelet, a menetíró 
készülékkel történő helymeghatározást 
illető felülvizsgált szabályainak [a 
165/2014/EU rendeletet módosító 
rendelet] végrehajtása a nemzetközi közúti 
fuvarozást végző járművek személyzetének 
munkájáról szóló európai megállapodás 
keretén belül történik.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Módosítás 752
Andrey Novakov

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
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fogadó tagállam területén töltött, 
legalább hat óra napi munkaidőt egész 
napnak kell számítani;

b) a fogadó tagállam területén töltött, 
hat óránál hosszabb napi munkaidőt egész 
napnak kell számítani;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Módosítás 753
Andrey Novakov

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
2 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fogadó tagállam területén töltött 
szüneteket és pihenőidőt, valamint a 
készenléti időt be kell számítani a 
munkaidőbe.

c) a fogadó tagállam területén töltött 
azon szüneteket és pihenőidőt, amelyek a 
készenléti időn kívül esnek, nem kell a 
munkaidőbe beszámítani.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Módosítás 754
Andrey Novakov

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
2 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a járművezető kötelezése arra, hogy 
tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél 
kérésre papíralapon vagy elektronikus 
formában mutassa be a kiküldetési 
nyilatkozat egy példányát és a fogadó 
tagállamban végzett szállítási művelet 
bizonyítékát, például elektronikus 
fuvarlevelet (e-CMR) vagy az 
1072/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 8. cikke szerinti 
bizonyítékot;

b) a járművezető kötelezése arra, hogy 
tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél 
kérésre papíralapon vagy elektronikus 
formában mutassa be a kiküldetési 
nyilatkozat egy példányát és a fogadó 
tagállamban végzett szállítási művelet 
bizonyítékát, például elektronikus 
fuvarlevelet (e-CMR) vagy az 
1072/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 8. cikke szerinti 
bizonyítékot, anélkül, hogy ez felesleges 
bürokratikus terhekhez vezetne;

Or. bg



AM\1180680HU.docx PE621.702v01-00
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22.3.2019 A8-0206/755

Módosítás 755
Andrey Novakov

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
2 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a járművezető kötelezése arra, hogy 
tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél 
kérésre mutassa be papíralapon vagy 
elektronikus formában a munkaszerződés 
vagy a 91/533/EGK tanácsi irányelv20 3. 
cikke értelmében azzal egyenértékű 
dokumentum egy, a fogadó tagállam 
valamely hivatalos nyelvére vagy angolra 
lefordított példányát;

d) a járművezető kötelezése arra, hogy 
tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél 
kérésre mutassa be papíralapon vagy 
elektronikus formában a munkaszerződés 
vagy a 91/533/EGK tanácsi irányelv20 3. 
cikke értelmében azzal egyenértékű 
dokumentum egy, a fogadó tagállam 
valamely hivatalos nyelvére vagy angolra 
lefordított példányát, anélkül, hogy ez 
felesleges bürokratikus terhekhez vezetne;

__________________ __________________
20 A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. 
október 14.) a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés, 
illetve a munkaviszony feltételeire 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről 
(HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

20 A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. 
október 14.) a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés, 
illetve a munkaviszony feltételeire 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről 
(HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Módosítás 756
Andrey Novakov

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
2 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a járművezető kötelezése arra, hogy 
közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be 
papíralapon vagy elektronikus formában a 
megelőző két hónapra szóló fizetési 
jegyzékek példányait; a közúti ellenőrzés 
során a járművezető számára lehetővé kell 
tenni, hogy felvegye a kapcsolatot a 
központi irodával, a szállításszervezővel 
vagy bármely más személlyel vagy 
szervvel, aki vagy amely ezeket a 
dokumentumokat számára elküldheti;

e) a járművezető kötelezése arra, hogy 
közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be 
papíralapon vagy elektronikus formában az 
előző hónapra szóló fizetési jegyzéke 
másolatát; a közúti ellenőrzés során a 
járművezető számára lehetővé kell tenni, 
hogy felvegye a kapcsolatot a központi 
irodával, a szállításszervezővel vagy 
bármely más személlyel vagy szervvel, aki 
vagy amely ezeket a dokumentumokat 
számára elküldheti;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Módosítás 757
Andrey Novakov

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
2 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a közúti fuvarozó kötelezése arra, 
hogy a kiküldetés időtartamának végét 
követően a fogadó tagállam hatóságainak 
megkeresésére észszerű határidőn belül 
papíralapon vagy elektronikus formában 
nyújtsa be a b), a c) és az e) pontban 
említett dokumentumok példányait.

f) a közúti fuvarozó kötelezése arra, 
hogy a kiküldetés időtartamának végét 
követően a fogadó tagállam hatóságainak 
megkeresésére – mindkét fél által 
jóváhagyott – észszerű határidőn belül 
papíralapon vagy elektronikus formában 
nyújtsa be a b), a c) és az e) pontban 
említett dokumentumok másodpéldányait.

Or. bg


