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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0205/103 

Módosítás  103 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 

6 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 2b. A 6. cikk (2) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

(2) A heti vezetési idő nem haladhatja meg 

az 56 órát, és nem vezethet a 2002/15/EK 

irányelvben meghatározott maximális heti 

munkaidő túllépéséhez. 

„(2) A heti vezetési idő nem haladhatja 

meg a 48 órát, és soha nem vezethet a 

2002/15/EK irányelvben meghatározott 

maximális heti munkaidő túllépéséhez.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 

Indokolás 

Ez összhangba hozza a heti vezetési időt az európai polgárok munkaidejére vonatkozó, 

2003/88/EK irányelvben meghatározott szokásos szabályokkal. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0205/104 

Módosítás  104 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 c pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

6 cikk – 3 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 2c. A 6. cikk (3) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

(3) Az összeadódott összes vezetési idő 

bármely egymást követő két hét alatt nem 

lehet több 90 óránál. 

„(3) Az összeadódott összes vezetési idő 

bármely egymást követő két hét alatt nem 

lehet több 80 óránál.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0205/105 

Módosítás  105 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 – 3 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 3a. A 7. cikk (1) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után 

a járművezetőnek legalább 45 perces 

megszakítás nélküli szünetet kell tartania, 

kivéve, ha pihenőidőt tart. 

„Négy és fél óra vezetési időszak eltelte 

után a járművezetőnek legalább 60 perces 

megszakítás nélküli szünetet kell tartania, 

kivéve, ha pihenőidőt tart.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0205/106 

Módosítás  106 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 – 3 b pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

7 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 3b. A 7. cikk (2) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

Ez a szünet felcserélhető egy legalább 15 

perces szünettel, amelyet egy legalább 30 

perces szünetnek kell követnie, elosztva 

e szüneteket oly módon hogy 

megfeleljenek az első bekezdés 

rendelkezéseinek. 

„Ez a szünet felcserélhető egy legalább 

30 perces szünettel, amelyet egy legalább 

30 perces szünetnek kell követnie, elosztva 

e szüneteket oly módon, hogy 

megfeleljenek az első bekezdés 

rendelkezéseinek.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0205/107 

Módosítás  107 

Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 – 9 pont 

561/2006/EK rendelet 

15 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. A 15. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„15. cikk  

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

a 3. cikk a) pontjában szereplő járművek 

vezetőire olyan nemzeti szabályozás 

vonatkozzon, mely megfelelő védelmet 

nyújt a megengedett vezetési idők és 

kötelező szünetek, illetve pihenőidők 

tekintetében. A tagállamok tájékoztatják a 

Bizottságot az e járművezetőkre 

alkalmazandó vonatkozó nemzeti 

szabályozásról.;” 

 

Or. en 

 


