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Módosítás 218
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
az ENF 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
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E kiegyensúlyozott kritériumoknak 
a járművezető és a fogadó tagállam területe 
közötti elegendő kapcsolat fogalmán kell 
alapulniuk. Így meg kell határozni egy 
időküszöböt, amelyen túl a fogadó 
tagállam minimális bérszintre és minimális 
éves fizetett szabadságra vonatkozó 
szabályai alkalmazandók a nemzetközi 
szállítási műveletek esetében. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy ez az időküszöb ne 
legyen alkalmazandó az 1072/2009/EK18 
és az 1073/2009/EK rendelet19 szerinti 
kabotázsműveletekre, mivel a szállítási 
művelet egésze valamely fogadó 
tagállamban valósul meg. 
Következésképpen a kabotázsra a fogadó 
tagállam minimális bérszintre és éves 
fizetett szabadságra vonatkozó előírásait 
kell alkalmazni, függetlenül az adott 
járművezető által végrehajtott műveletek 
gyakoriságától és időtartamától.

(12) E kiegyensúlyozott kritériumoknak 
a járművezető és a fogadó tagállam területe 
közötti elegendő kapcsolat fogalmán kell 
alapulniuk. Így meg kell határozni egy 
időküszöböt, amelyen túl a fogadó 
tagállam minimális bérszintre és minimális 
éves fizetett szabadságra vonatkozó 
szabályai alkalmazandók a nemzetközi 
szállítási műveletekre. A kabotázsra is 
alkalmazni kell a fogadó tagállam 
minimális bérszintre, illetményekre, éves 
fizetett szabadságra, a munkaidő 
maximális időtartamára vonatkozó 
előírásait és valamennyi szociális 
rendelkezését, függetlenül az adott 
járművezető által végrehajtott műveletek 
gyakoriságától és időtartamától.

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––
18 Az Európai Parlament és a Tanács 
1072/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási 
piachoz való hozzáférés közös szabályairól 
(HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
1072/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási 
piachoz való hozzáférés közös szabályairól 
(HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 19 Az Európai Parlament és a Tanács 
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1073/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) az autóbusszal végzett 
személyszállítás nemzetközi piacához való 
hozzáférés közös szabályairól és az 
561/2006/EK rendelet módosításáról (HL 
L 300., 2009.11.14., 88. o.).

1073/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) az autóbusszal végzett 
személyszállítás nemzetközi piacához való 
hozzáférés közös szabályairól és az 
561/2006/EK rendelet módosításáról (HL 
L 300., 2009.11.14., 88. o.).

Or. en
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Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
az ENF 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.

törölve

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a magas béreket és magas színvonalú szociális feltételeket biztosító 
országokban megszűnjön az alacsony béreket és kedvezőtlen szociális feltételeket biztosító 
országokból származó fizetett járművezetők bérek tekintetében történő kizsákmányolása, a 
munkavégzés első napjától kezdve alkalmazni kell a kamionsofőrökre vonatkozó megfelelőbb 
feltételeket. Ezért a hivatkozott bekezdés érvénytelen.
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Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
az ENF 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.

A kiküldetés első napjától kezdve 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

Indokolás

Annak érdekében, hogy a magas béreket és magas színvonalú szociális feltételeket biztosító 
országokban megszűnjön az alacsony béreket és kedvezőtlen szociális feltételeket biztosító 
országokból származó fizetett járművezetők bérek tekintetében történő kizsákmányolása, a 
munkavégzés első napjától kezdve alkalmazni kell a kamionsofőrökre vonatkozó megfelelőbb 
feltételeket.
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Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
az ENF 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 – 4 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy másik tagállamban letelepedett 
közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy 
legkésőbb a kiküldetés kezdetekor a fogadó 
tagállam valamely hivatalos nyelvén vagy 
angolul kiküldetési nyilatkozatot küldjön 
elektronikus formában az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, kizárólag az alábbi 
információkkal:

a) egy másik tagállamban letelepedett 
közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy 
legkésőbb a kiküldetés kezdetekor a fogadó 
tagállam hivatalos nyelvén kiküldetési 
nyilatkozatot küldjön elektronikus 
formában az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, kizárólag az alábbi 
információkkal:

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a felügyeleti hatóságok maradéktalanul megértsék is természetesen ismerjék a 
kiküldetésre vonatkozó dokumentumokat, saját hivatalos nyelvükön képesnek kell lenniük 
elolvasásukra.


