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RÖVID INDOKOLÁS

A közlekedési ágazat óriási kihívások előtt álló, rendkívül versenyképes ágazat. A képesített 
járművezetők hiánya jelenti az egyik fő nehézséget. Az ágazat csak akkor lesz képes munkaerőt 
vonzani, ha javulnak a munkakörülmények. A vándorló életmód, heteken át a vezetőfülkében 
való alvás, a nyomás és stressz alatt való munkavégzés a legfőbb okai annak, hogy a 
munkavállalóknak gyakran kedvezőtlen elképzelése van a nemzetközi közlekedési ágazatról. 

A vezetési és pihenőidőkről szóló rendelet célja, hogy javítsa a járművezetők 
munkakörülményeit és az általános közúti közlekedésbiztonságot egyaránt. A vezetési és 
pihenőidőkre vonatkozó jelenlegi szabályozás – helyes alkalmazás és végrehajtás esetén –
teljesíti ezt a célkitűzést. Az előadó ezért javasolja a vezetési és pihenőidőre vonatkozó, 
jelenlegi rendelet szerinti szabályok fenntartását.

A hatályos szabályozás tagállamonként eltérő értelmezése azonban problémát jelent a 
határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások és járművezetők számára, és a 
hatóságok számára tovább nehezíti az eredményes ellenőrzés megvalósításának lehetőségét. 

Az egyes tagállamok nemzeti hatóságainak és ellenőrző testületeinek szorosabban együtt kell 
működniük a szabályok helyes alkalmazása és végrehajtása érdekében, valamint azért, hogy a 
vállalkozások és járművezetőik számára jogbiztonságot teremtsenek. A digitális menetíró 
készülék 2019-es bevezetésével a nemzeti hatóságok, valamint a vállalkozások és a vezetők 
számára egyaránt egyszerűsödnek az ellenőrzések. A digitális technológia gyors fejlődése miatt 
szükség van arra, hogy lerövidítsük a digitális menetíró készülékek beszerelésére rendelkezésre 
álló átmeneti időszakot, hogy a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi jármű rendelkezzen 
ilyen készülékkel 2024-ig. 

A közúti közlekedésbiztonság biztosítása és a járművezetők munkakörülményeinek javítása 
érdekében az előadó a rendelet hatályának kibővítését javasolja a vállalkozás telephelyének 100 
kilométeres körzetén kívül, 3,5 tonna alatti, könnyű haszongépjárművekkel végzett 
áruszállításra. 

A járművezetők a vezetőfülkében tölthetik a szüneteket, napi pihenőket, és a rövidített heti 
pihenőidőt. Következésképp az előadó teljes mértékben támogatja azt az elképzelést, hogy a 
vezetők számára ne legyen megengedett a vezetőfülkében való alvás a 45 vagy több órás 
rendszeres heti pihenőidő alatt. 

Mindazonáltal egyelőre az európai közutakon nincs megfelelő infrastruktúra a járművezetők 
elszállásolására. További erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítható legyen a 
biztonságos parkolóhelyek, a megfelelő higiéniai létesítmények és szálláslehetőségek 
kialakításának és/vagy korszerűsítésének finanszírozása.

Az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, amely kimondja, hogy a rövidített heti 
pihenőidő kompenzációját a legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidővel kombinálva kell
kivenni. Továbbá a vállalkozásoknak oly módon kell szervezniük a járművezetők munkáját, 
hogy a rövidített heti pihenőidő kompenzációjaként a vezetők visszatérhessenek a lakóhelyükre 
vagy a választásuk szerinti egyéb helyre, hogy legalább 45 órás heti pihenőt tartsanak. 
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Az előadó azon a véleményen van, hogy ezek az intézkedések javítanák a járművezetők 
munkakörülményeit és a közúti közlekedésbiztonságot, valamint ebből adódóan fokoznák az 
ágazat munkaerővonzó erejét.

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A járművezetők számára biztosított 
megfelelő munkakörülmények és a közúti 
szállítási vállalkozások számára biztosított 
tisztességes üzleti feltételek kiemelt 
fontossággal bírnak a biztonságos, 
hatékony és társadalmilag felelős közúti 
szállítási ágazat megteremtése 
szempontjából. E folyamat elősegítése 
szempontjából elengedhetetlen, hogy a 
közúti szállításra vonatkozó uniós szociális 
szabályok világosak, a célnak megfelelők, 
könnyen alkalmazhatók és érvényesíthetők, 
valamint az Unióban hatékonyan és 
következetesen végrehajthatók legyenek.

(1) A járművezetők számára biztosított 
megfelelő munkakörülmények és a közúti 
szállítási vállalkozások számára biztosított 
tisztességes üzleti feltételek kiemelt 
fontossággal bírnak a biztonságos, 
hatékony és társadalmilag felelős közúti 
szállítási ágazat megteremtése 
szempontjából, és alkalmasak arra, hogy 
szakképzett munkaerőt vonzzanak az 
ágazatba. E folyamat elősegítése 
szempontjából elengedhetetlen, hogy a 
közúti szállításra vonatkozó uniós szociális 
szabályok világosak, arányosak, a célnak 
megfelelők, könnyen alkalmazhatók és 
érvényesíthetők, valamint az Unióban 
hatékonyan és következetesen 
végrehajthatók legyenek.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Munkaügyi Hatóság 
létrehozása fontos szerepet játszhatna az e 
rendeletben meghatározott szabályok 
érvényesítésében, különösen azáltal, hogy 
segíti a nemzeti hatóságokat az 
ellenőrzések koordinálásában, az 
információk és a bevált gyakorlatok 
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cseréjében, valamint az ellenőrök 
képzésében.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közúti szállításra vonatkozó 
jelenlegi uniós szociális szabályok, és 
különösen az 561/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet9

végrehajtásának hatékonyságát és 
eredményességét értékelve azonosítani 
lehetett a meglévő jogi keret bizonyos 
hiányosságait. A heti pihenőidőre, a 
pihenési feltételekre, a több fős személyzet 
tagjait megillető szünetekre vonatkozó 
homályos és nem megfelelő szabályok, 
valamint a járművezetők hazatérésére 
vonatkozó szabályok hiánya eltérő 
értelmezésekhez és érvényesítési 
gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. 
A közelmúltban számos tagállam fogadott 
el egyoldalú intézkedéseket, tovább 
növelve ezzel a jogbizonytalanságot, 
valamint a járművezetőkkel és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni bánásmód 
egyenlőtlenségét.

(2) A közúti szállításra vonatkozó 
jelenlegi uniós szociális szabályok, és 
különösen az 561/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet9

végrehajtásának hatékonyságát és 
eredményességét értékelve azonosítani 
lehetett a jogi keret végrehajtásának
bizonyos hiányosságait. A heti 
pihenőidőre, a pihenési feltételekre, a több 
fős személyzet tagjait megillető szünetekre 
vonatkozó homályos szabályok, valamint a 
járművezetők hazatérésére vagy a 
választásuk szerinti egyéb helyre való 
visszatérésére vonatkozó szabályok hiánya 
eltérő értelmezésekhez és érvényesítési 
gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. 
A közelmúltban számos tagállam fogadott 
el egyoldalú intézkedéseket, tovább 
növelve ezzel a jogbizonytalanságot, 
valamint a járművezetőkkel és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni bánásmód 
egyenlőtlenségét.

______________ ____________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) 
a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 
1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) 
a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 
1. o.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
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3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 561/2006/EK rendelet utólagos 
értékelése megerősítette, hogy az uniós 
szociális szabályok összehangolatlan és 
nem hatékony végrehajtása elsősorban a 
nem egyértelmű szabályokra, az ellenőrzési 
eszközök nem hatékony használatára és a 
tagállamok közötti elégtelen igazgatási 
együttműködésre vezethető vissza.

(3) Az 561/2006/EK rendelet utólagos 
értékelése megerősítette, hogy az uniós 
szociális szabályok összehangolatlan és 
nem hatékony végrehajtása elsősorban a 
nem egyértelmű szabályokra, az ellenőrzési 
eszközök nem hatékony és egyenlőtlen 
használatára és a tagállamok közötti 
elégtelen igazgatási együttműködésre 
vezethető vissza.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A világos, megfelelő és azonos 
módon érvényesített szabályok 
elengedhetetlenek a járművezetők 
munkakörülményeinek javítására, a 
vállalkozók közötti torzításmentes verseny 
biztosítására és a minden úthasználó közúti 
közlekedésbiztonságának elősegítésére 
vonatkozó szakpolitikai célok elérése 
szempontjából.

(4) A világos, megfelelő és azonos 
módon érvényesített szabályok 
elengedhetetlenek a járművezetők 
munkakörülményeinek javítására, a 
vállalkozók közötti torzításmentes és 
tisztességes verseny biztosítására és a 
minden úthasználó közúti 
közlekedésbiztonságának elősegítésére 
vonatkozó szakpolitikai célok elérése 
szempontjából.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az áruszállítás jelentős mértékben 
különbözik a személyszállítástól. A 
buszvezetők közvetlen kapcsolatban 
vannak az utasokkal, és nagyobb fokú 
rugalmasságot kell tanúsítaniuk a 
szünetek beiktatása terén, ugyanakkor 
nem vezethetnek hosszabb ideig, illetve 
nem pihenhetnek kevesebbet és nem 
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tarthatnak kevesebb szünetet.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzetközi távolsági szállítási 
műveletekben részt vevő járművezetők 
hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól 
távol. A rendszeres heti pihenőidőre 
vonatkozó jelenlegi követelmények 
feleslegesen hosszabbítják meg ezeket az
időszakokat. Ezért kívánatos a rendszeres 
heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések 
oly módon történő kiigazítása, ami 
megkönnyíti a járművezetők számára a 
szállítási műveletek szabályoknak 
megfelelő végrehajtását és az otthonukba 
történő visszatérést a rendszeres heti 
pihenő idejére, úgy, hogy közben minden 
csökkentett heti pihenőidőért teljes 
kompenzációban részesülnek. Szükség van
továbbá arra is, hogy a gazdasági szereplők 
oly módon szervezzék a járművezetők 
munkáját, hogy ezek az otthontól távol 
töltött időszakok ne legyenek túlságosan 
hosszúak.

(6) A nemzetközi távolsági szállítási 
műveletekben részt vevő járművezetők 
hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól 
távol. Ezért kívánatos a rendszeres heti 
pihenőidőre vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásának oly módon történő 
érvényesítése, ami megkönnyíti a 
járművezetők számára a szállítási 
műveletek szabályoknak megfelelő 
végrehajtását és az otthonukba történő 
visszatérést a rendszeres heti pihenő 
idejére, úgy, hogy közben minden 
csökkentett heti pihenőidőért teljes 
kompenzációban részesülnek. A 
biztonságos és tisztességes 
munkakörülmények biztosításához elő kell 
írni a gazdasági szereplők számára, hogy 
oly módon szervezzék a járművezetők 
munkáját, hogy az otthonuktól távol töltött 
időszakok ne legyenek túlságosan 
hosszúak, a járművezetőknek legyen 
lehetőségük arra, hogy rendszeresen 
visszatérjenek a lakóhelyükre, és 
lehetőség nyíljon arra, hogy minőségi 
szálláshelyen, megfelelő pihenési 
feltételekben részesüljenek. Amennyiben a 
járművezető pihenőidejét saját lakóhelyén 
kívánja tölteni, a szállítási vállalkozásnak 
biztosítania kell a hazatéréshez szükséges 
pénzügyi vagy gyakorlati eszközöket. Ezen 
túlmenően a visszatérés idejét nem lehet 
figyelembe venni a pihenőidő 
kiszámításakor. Amennyiben a 
járművezető úgy dönt, hogy a pihenőidőt a 
saját lakhelyétől eltérő helyen tölti, ezt 
nem lehet figyelembe venni a járművezető 
utazási támogatásra való jogosultságának 
kiszámításakor.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azon kérdés tekintetében, hogy hol 
kell a heti pihenőidőt eltölteni, a 
tagállamok különbözőképpen értelmezik és 
hajtják végre a heti pihenőidőre vonatkozó 
követelményeket. Ezért tisztázni kell 
ezeket a követelményeket annak biztosítása 
érdekében, hogy a heti rendszeres 
pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő 
járművezetők számára a munkáltatójuk 
megfelelő szállást kínál.

(7) Azon kérdés tekintetében, hogy hol 
kell a heti pihenőidőt eltölteni, a 
tagállamok különbözőképpen értelmezik és 
hajtják végre a heti pihenőidőre vonatkozó 
követelményeket. A járművezetők 
megfelelő munkakörülményeinek és 
biztonságának biztosításához ezért 
tisztázni kell ezeket a követelményeket 
annak biztosítása érdekében, hogy a heti 
rendszeres pihenőidejüket az otthonuktól 
távol töltő járművezetők számára minőségi 
és a nemi sajátosságokat is figyelembe 
vevő szállást vagy a járművezető által 
kiválasztott és a munkáltató által fizetett 
egyéb szálláslehetőséget kínáljon. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
járművezetők igényeinek megfelelő, 
elegendő számú és biztonságos 
parkolóhely kiépítését.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az út megtétele sok Unión belüli 
közúti szállítási művelet esetében részben 
komppal vagy vasúton történik. Ezért az 
ilyen műveletek tekintetében a pihenőidők 
és a szünetek egyértelmű, megfelelő 
szabályozására van szükség.

Indokolás

Célszerű kivételeket tenni a komppal vagy vonaton történő hosszú távú szállítás esetén, 
különösen az EU peremterületeinek tekintetében.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A járművezetők 
munkakörülményeinek a fel- és 
lerakodóhelyeken való biztosítása 
érdekében a fel- és lerakodó létesítmények 
tulajdonosainak és üzemeltetőinek 
biztosítaniuk kell a járművezetők számára 
a higiéniai létesítményekhez való 
hozzáférés lehetőségét.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szociális szabályok 
érvényesítésének költséghatékonyabbá 
tétele érdekében a jelenlegi és a jövőbeni 
menetíró rendszerekben rejlő lehetőségeket 
maximálisan ki kell aknázni. Ennek 
megfelelően a menetíró készülékek 
funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb 
helymeghatározást tegyenek lehetővé, 
elsősorban a nemzetközi szállítási 
műveletek során.

(11) A szociális szabályok 
érvényesítésének költséghatékonyabbá 
tétele és egyszerűsítése érdekében a 
jelenlegi és a jövőbeni menetíró 
rendszerekben rejlő lehetőségeket 
maximálisan ki kell aknázni. Ennek 
megfelelően a menetíró készülékek 
funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb 
helymeghatározást tegyenek lehetővé, 
elsősorban a nemzetközi szállítási 
műveletek során. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia a GNSS-éhez hasonló közúti 
közlekedési portál létrehozásának 
lehetőségét, ami lehetővé tenné a nemzeti 
hatóságok számára, hogy teljes mértékben 
kihasználják az intelligens menetíró 
készülék nyújtotta lehetőségeket.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
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11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Unió gazdaságában az új 
technológiák és a digitalizáció gyors 
fejlődése miatt, valamint annak 
következtében, hogy a vállalkozások 
számára egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítani a nemzetközi közúti szállításon 
belül, szükségessé vált, hogy lerövidüljön 
az intelligens menetíró készülékek 
nyilvántartásba vett járművekbe történő 
beszerelésére rendelkezésre álló átmeneti 
időszak. Az intelligens menetíró készülék 
hozzá fog járulni a közúti szállítási 
ágazatban az uniós jog alkalmazásának 
jobb nyomon követéséhez és az 
ellenőrzések egyszerűsítéséhez, és ezáltal 
elő fogja segíteni a nemzeti hatóságok 
munkáját. Az intelligens menetíró 
készülékek nyilvántartásba vett 
járművekbe való beszerelését a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2021 
januárjáig kötelezővé kell tenni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Egyre több könnyű 
haszongépjármű végez áruszállítást, ami 
tisztességtelen verseny kialakulását és az 
561/2006/EK rendelet eltérő alkalmazását 
eredményezi, a munkakörülmények 
egyenlőtlenségeihez és a közúti biztonság 
veszélyeztetéséhez vezet. A közúti 
közlekedésbiztonság és a járművezetők 
munkakörülményeinek javítása érdekében 
az 561/2006/EK rendelet hatályát ki kell 
terjeszteni az áruszállításra használt 
könnyű haszongépjárművekre, kivéve ha 
a járművet a vállalat vagy a járművezető 
saját célra használja vagy a jármű 
vezetése nem a járművet vezető személy fő 
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tevékenysége.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A megfelelő egészségügyi és 
biztonsági normák biztosítása érdekében 
szükség van a biztonságos parkolóhelyek, 
a megfelelő higiéniai létesítmények és a 
minőségi szálláslehetőségek kialakítására 
vagy korszerűsítésére. Az Unión belül ki 
kell alakítani a parkolóhelyek megfelelő 
hálózatát.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11d) „A közlekedésről szóló 2011. évi 
fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és 
a fenntartható mobilitás felé vezető út” 
című 2015. szeptember 9-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
szorgalmazta egy uniós szintű közúti 
ügynökség létrehozását, amelynek célja az 
uniós jog megfelelő érvényesítésének 
biztosítása, valamint az összes tagállamra 
kiterjedő szabványosítás előmozdítása.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
561/2006/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
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Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 2. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) áruszállítás esetében, ha a jármű 
megengedett legnagyobb össztömege 
pótkocsival vagy félpótkocsival 
meghaladja a 3,5 tonnát, vagy

„a) áruszállítás esetében; vagy”

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
561/2006/EK rendelet
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a nem kereskedelmi áruszállításhoz 
használt járművek és járműszerelvények;

h) a nem kereskedelmi áruszállításhoz 
használt járművek és járműszerelvények, 
amelyek megengedett legnagyobb 
össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
3 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

„ha) olyan könnyű haszongépjárművek, 
amelyeket áruszállításra használnak, és 
ahol a szállítás nem ellenszolgáltatás 
fejében történik, hanem a járművet a 
vállalat vagy a járművezető saját célra 
használja, és ahol a jármű vezetése nem a 
járművet vezető személy fő tevékenysége;”
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Módosítás 19

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.

Indokolás

A módosítás célja a fogalommeghatározás további egyértelműsítése az új üzleti modellek 
figyelembe vételével.

Módosítás 20

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 járművezetőnek az 
egyik tagállam bejelentett tartózkodási 
helye;”

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
561/2006/EK rendelet
4 cikk – r b pont (új)
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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 7,5 tonnát;”

Módosítás 22

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.

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.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
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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.”

Módosítás 24

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.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 8 a bekezdés 
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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. 

Módosítás 26

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 
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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.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új)
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 8 c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

(8c) A tagállamok [e rendelet hatályba 
lépésének napja]-ig évente, 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 a 24. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően.

Módosítás 28

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 –

(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 



PE613.532v02-00 18/23 AD\1147340HU.docx

HU

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.

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.

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.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
10 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

6a. A 10. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(1) A szállítási vállalkozás nem adhat 
az alkalmazott vagy a rendelkezésére 
bocsátott járművezetők számára a megtett 
úthosszhoz és/vagy a szállított áru 
mennyiségéhez kapcsolódó fizetést –
jutalom vagy bérpótlék formájában sem – , 
ha az a kifizetés veszélyezteti a közlekedés 
biztonságát és/vagy ezen rendelet 
megsértésére ösztönöz.

„(1) A szállítási vállalkozás nem adhat 
az alkalmazott vagy a rendelkezésére 
bocsátott járművezetők számára a megtett 
úthosszhoz, a kiszállítás gyorsaságához
és/vagy a szállított áru mennyiségéhez 
kapcsolódó fizetést – jutalom vagy 
bérpótlék formájában sem –, ha az 
a kifizetés  ezen rendelet megsértésére 
ösztönöz.”

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
165/2014/EU rendelet
3 cikk – 4 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 3. cikk (4) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(4) Tizenöt évvel azt követően, hogy 
hatályba lépett az újonnan nyilvántartásba 
vett járműveknek a 8., 9. és 10. cikke
szerinti menetíró készülékkel való 
felszerelésére vonatkozó követelmény, a 
nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól 
eltérő tagállamban üzemeltetett járműveket 
fel kell szerelni ilyen menetíró készülékkel.

„(4) 18 hónappal azt követően, hogy 
hatályba lépett az újonnan nyilvántartásba 
vett járműveknek a 8., 9. és 10. cikk
szerinti menetíró készülékkel való 
felszerelésére vonatkozó követelmény, a 
nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól 
eltérő tagállamban üzemeltetett járműveket 
fel kell szerelni ilyen menetíró 
készülékkel.”

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
165/2014/EU rendelet
34 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A járművezető a digitális menetíró 
készülékbe beírja azoknak az országoknak 
a betűjeleit, amelyekben a napi 
munkaidejét megkezdi és befejezi, 
valamint, a megfelelő megállóhelyre érve 
azt, hogy hol és mikor haladt át 
országhatáron a járművel. A tagállamok 
előírhatják, hogy az olyan járművezetők, 
akik az adott tagállam határain belül 
folytatnak szállításokat, az ország betűjele 
mellett részletesebb földrajzi leírásokat is 
adjanak meg, feltéve, hogy az adott 
tagállam e részletes földrajzi leírásokról 
még 1998. április 1. előtt értesítette a 
Bizottságot.”

„A járművezető a digitális menetíró 
készülékbe beírja azoknak az országoknak 
a betűjeleit, amelyekben a napi 
munkaidejét megkezdi és befejezi, 
valamint, az első megfelelő megállóhelyre 
érve azt, hogy hol és mikor haladt át 
országhatáron a járművel. A tagállamok 
előírhatják, hogy az olyan járművezetők, 
akik az adott tagállam határain belül 
folytatnak szállításokat, az ország betűjele 
mellett részletesebb földrajzi leírásokat is 
adjanak meg, feltéve, hogy az adott 
tagállam e részletes földrajzi leírásokról 
még 1998. április 1. előtt értesítette a 
Bizottságot. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
165/2014/EU rendelet
36 cikk – 1 bekezdés – i alpont
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Hatályos szöveg Módosítás

2a. a 36. cikk (1) bekezdése 
i. pontjának helyébe a következő szöveg 
lép:

i. az adott napon és az azt megelőző 
28 napon a járművezető által használt 
adatrögzítő lapok;

„i. az adott napon és az azt megelőző 
56 napon a járművezető által használt 
adatrögzítő lapok;”

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
165/2014/EU rendelet
36 cikk – 1 bekezdés – iii alpont

Hatályos szöveg Módosítás

2b. a 36. cikk (1) bekezdése 
iii. pontjának helyébe a következő szöveg 
lép:

iii. bármely kézi feljegyzés és 
kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és 
az azt megelőző 28 napon készített az e 
rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben 
előírtaknak megfelelően.

„iii. bármely kézi feljegyzés és 
kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és 
az azt megelőző 56 napon készített az e 
rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben 
előírtaknak megfelelően.”

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
165/2014/EU rendelet
36 cikk – 2 bekezdés – ii alpont

Hatályos szöveg Módosítás

2c. a 36. cikk (2) bekezdése 
ii. pontjának helyébe a következő szöveg 
lép:

ii. bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott 
lap, amelyet az adott napon és az azt 
megelőző 28 napon készített az e 
rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben 
előírtaknak megfelelően.

„ii. bármely kézi feljegyzés és 
kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és 
az azt megelőző 56 napon készített az e 
rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben 
előírtaknak megfelelően.”
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