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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.6.2018 A8-0205/90 

Módosítás  90 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

561/2006/EK rendelet 

4 cikk – r pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

r) »nem kereskedelmi szállítás«: az 

ellenszolgáltatás fejében vagy saját 

számlára végzett szállítástól eltérő bármely 

közúti szállítás, amelyért nem jár 

javadalmazás és nem keletkezik belőle 

jövedelem.” 

r) »nem kereskedelmi szállítás«: az 

ellenszolgáltatás fejében vagy saját 

számlára végzett szállítástól eltérő bármely 

közúti személy- vagy áruszállítás, amelyért 

nem jár közvetlen vagy közvetett 

javadalmazás és sem közvetlenül, sem 

közvetve nem keletkezik belőle jövedelem. 

Or. en 

Indokolás 

A meghatározás az új üzleti modellek figyelembe vételével egyértelműsítésre került. 



 

AM\1157427HU.docx  PE621.703v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/91 

Módosítás  91 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

4 cikk – r a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. A 4. cikk az alábbi ponttal egészül 

ki: 

 „ra) »otthon«: a járművezető valamely 

tagállamban bejelentett tartózkodási 

helye;” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/92 

Módosítás  92 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

4 cikk – r b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b. A 4. cikk az alábbi ponttal egészül 

ki: 

 „rb) »könnyű haszongépjármű«: olyan 

jármű, amelyet áruszállítás céljára 

használnak, és amelynek a megengedett 

legnagyobb össztömege pótkocsival vagy 

félpótkocsival együtt nem haladja meg 

a 3,5 tonnát.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/93 

Módosítás  93 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

561/2006/EK rendelet 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A több fős személyzet tagjaként dolgozó 

járművezető a 45 perces szünetét egy 

másik járművezető által vezetett járműben 

is megtarthatja, feltéve, hogy a szünetet 

tartó járművezető nem segédkezik a 

járművezetésben. 

A több fős személyzet tagjaként dolgozó 

járművezető a 45 perces szünetét egy 

másik járművezető által vezetett járműben 

is megtarthatja, feltéve, hogy a szünetet 

tartó járművezető nem segédkezik a 

járművezetésben.  

 Közúti személyszállítás esetén a 

járművezető tarthat egy legalább 

30 perces szünetet, amelyet egy legalább 

15 perces szünetnek kell követnie, elosztva 

e szüneteket oly módon, hogy 

megfeleljenek az első bekezdésnek. 

Or. en 

Indokolás 

Az utasokat fuvarozó járművezetőknek a szünetek beiktatása terén nagyobb fokú 

rugalmasságot kell tanúsítaniuk, mert igazodniuk kell az utasok igényeihez, ugyanakkor nem 

növelhetik a vezetéssel töltött időt, és nem csökkenthetik a pihenőidőt, valamint a szünetek 

idejét. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/94 

Módosítás  94 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A (6) bekezdés első albekezdése 

helyébe a következő szöveg lép: 

törölve 

„(6) Bármely négy, egymást követő 

héten a járművezetőnek tartania kell 

legalább: 

 

a) négy rendszeres heti pihenőidőt, 

vagy 

 

b) két legalább 45 órás rendszeres 

heti pihenőidőt és két legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt. 

 

A b) pont vonatkozásában a csökkentett 

heti pihenőidőket kompenzálni kell egy, a 

kérdéses hetet követő harmadik hét vége 

előtt egészben megtartott, a csökkentésnek 

megfelelő pihenővel.” 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/95 

Módosítás  95 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A csökkentett heti pihenőidő 

kompenzációjaként tartott pihenőnek egy 

legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt 

kell közvetlenül megelőznie vagy 

követnie.; 

(7) A csökkentett heti pihenőidő 

kompenzációjaként tartott pihenőt egy 

legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt 

megelőzően vagy annak 

meghosszabbításaként egyetlen 

folyamatos pihenőidőként kell igénybe 

venni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/96 

Módosítás  96 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8a) A rendszeres heti pihenőidők és 

bármely, korábbi csökkentett heti 

pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 

óránál hosszabb heti pihenőidők a 

járműben nem tarthatók. Ezeket megfelelő 

alvási és tisztálkodási feltételekkel 

rendelkező, erre alkalmas szálláson kell 

megtartani; 

(8a) A rendszeres heti pihenőidők és 

bármely, korábbi csökkentett heti 

pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 

óránál hosszabb heti pihenőidők a 

járműben nem tarthatók. Ezeket minőségi 

és a nemi sajátosságokat is figyelembe 

vevő, a vezetőfülkén kívüli, a 

járművezetőnek megfelelő higiéniai és 

alvási feltételeket biztosító szálláson kell 

megtartani: 

a) amit biztosíthat vagy fizethet a 

munkáltató; vagy 

a) amit biztosíthat vagy fizethet a 

munkáltató; vagy 

b) lehet a járművezető otthona vagy az 

általa választott privát helyszín.  

b) lehet a járművezető otthona vagy az 

általa választott egyéb helyszín.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/97 

Módosítás  97 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 b bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8b) A szállítási vállalkozás oly módon 

szervezi meg a járművezetők munkáját, 

hogy azok három egymást követő héten 

belül legalább egy alkalommal otthon 

tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt 

vagy a csökkentett pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt. 

(8b) A szállítási vállalkozás oly módon 

szervezi meg a járművezetők munkáját, 

hogy azok három egymást követő héten 

belül legalább egy alkalommal otthon vagy 

a járművezető által választott egyéb helyen 

tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt 

vagy a csökkentett pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt. A járművezető 

az ilyen pihenőidő előtt írásban 

tájékoztatja a szállítási vállalkozást arról, 

hogy a pihenőidőt nem az otthonában tölti 

el. Amennyiben a járművezető otthonában 

tölti pihenőidejét, a szállítási 

vállalkozásnak biztosítania kell számára 

az otthonába történő visszatéréshez 

szükséges pénzügyi vagy gyakorlati 

eszközöket. A visszatérés idejét nem lehet 

figyelembe venni a pihenőidő hosszának 

kiszámításakor. Amennyiben a 

járművezető úgy dönt, hogy a pihenőidőt 

az otthonától eltérő helyen tölti, a 

vállalkozás nem vonhatja le az utazási 

költségeket a járművezető utazási 

támogatásra való jogosultságaiból. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/98 

Módosítás  98 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (8c) A tagállamok [e rendelet hatályba 

lépésének napja]-ig, majd azt követően 

kétévente jelentést küldenek a 

Bizottságnak az országuk területén a 

járművezetők rendelkezésére álló 

megfelelő pihenőhelyekről és őrzött 

parkolókról. A Bizottság a tagállamok 

kétéves jelentéseinek egységes formátumát 

meghatározó végrehajtási jogi aktusokat 

fogad el.  E végrehajtási jogi aktusokat a 

24. cikk (2) bekezdésében említett 

tanácsadási eljárással összhangban kell 

elfogadni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2018 A8-0205/99 

Módosítás  99 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 

történő helymeghatározás 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

561/2006/EK rendelet 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. A 8. cikktől eltérve, amennyiben 

a komppal vagy vonattal szállított járművet 

kísérő járművezető rendszeres napi 

pihenőidőt vagy csökkentett heti 

pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – 

legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani 

egyéb tevékenységekkel, melyek együtt 

számított időtartama nem haladhatja meg 

az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy 

csökkentett heti pihenőidő során a 

járművezető számára háló- vagy 

fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia. 

(1) A 8. cikktől eltérve, amennyiben a 

komppal vagy vonattal szállított járművet 

kísérő járművezető rendszeres napi 

pihenőidőt vagy heti pihenőidőt tart, ezt a 

pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet 

szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek 

együtt számított időtartama nem haladhatja 

meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő 

vagy heti pihenőidő során a járművezető 

számára háló- vagy fekvőhelynek kell 

rendelkezésre állnia. 

Or. en 

Indokolás 

A 8. cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő 

járművezető rendszeres napi pihenőidőt vagy heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – 

legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított 

időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy heti pihenőidő 

során a járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia. 

 

 


