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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0206/156 

Módosítás  156 

Wim van de Camp 

a PPE 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 – 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 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 5 nap. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0206/157 

Módosítás  157 

Wim van de Camp 

a PPE 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 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. 

Ha a kiküldetés időtartama 5 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. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0206/158 

Módosítás  158 

Wim van de Camp 

a PPE 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 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a fogadó tagállam területén töltött, 

hat óránál rövidebb napi munkaidőt fél 

napnak kell számítani; 

a) a fogadó tagállam területén töltött, 

kilenc óránál rövidebb napi munkaidőt fél 

napnak kell számítani; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0206/159 

Módosítás  159 

Wim van de Camp 

a PPE 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 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, 

legalább kilenc óra napi munkaidőt egész 

napnak kell számítani; 

Or. en 

 


