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Módosítás  14 

Mara Bizzotto 

 

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 közúti szállítási ágazat belső 

piacon történő zökkenőmentes 

működéséhez kiemelt fontosságú a 

következők biztosítása: a járművezetők 

társadalmi és munkakörülményeinek 

javítása, a biztonság, a bürökrácia 

leegyszerűsítése, valamint a nemzeti és 

nemzetközi szállítók közötti tisztességes 

verseny érdekében végzett megfelelő 

számú ellenőrzések elvégzése. A közúti 

szállítási ágazatra vonatkozó jelenlegi 

uniós társadalmi jogszabályozás kedvezett 

a szociális dömpingnek, a kontroll nélküli 

áthelyezéseknek, és általánosságban véve 

az ágazatban a tisztességtelen versenyért 

felelős jogellenes gyakorlatok 

elterjedéséért, mint például a 

visszaélésszerű kabotázs vagy a fedőcégek 

jelensége. 

Or. it 

 

Módosítás  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

(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 
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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. 

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, a célnak megfelelők, 

könnyen alkalmazhatók és érvényesíthetők, 

valamint az Unióban hatékonyan és 

következetesen végrehajthatók legyenek. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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. 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. 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  Jean-Claude Juncker, az Európai 

Bizottság elnöke az Unió helyzetéről 

tartott 2017  évi beszédében említést tett az 

Európai Munkaügyi Hatóság tervezett 

létrehozásáról. 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 rendelet 

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 rendelet 

végrehajtásának hatékonyságát és 

eredményességét értékelve azonosítani 

lehetett a meglévő jogi keret 

végrehajtásánakbizonyos hiányosságait. 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. 

__________________ __________________ 

9 Az Európai Parlament és a Tanács 

561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) 

a közúti szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályok összehangolásáról, a 

9 Az Európai Parlament és a Tanács 

561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) 

a közúti szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályok összehangolásáról, a 
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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.). 

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.). 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 meglévő jogi keret bizonyos 

hiányosságait. 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. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 

1. o.). 

kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 

1. o.). 

Or. fr 

 

Módosítás  20 

Claude Rolin 

 

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 meglévő jogi keret bizonyos 

hiányosságait. 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. fr 
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Módosítás  21 

Jeroen Lenaers 

 

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 

rendelet9végrehajtásának 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 

rendelet9végrehajtásának hatékonyságát és 

eredményességét értékelve azonosítani 

lehetett a meglévő jogi keret bizonyos 

hiányosságait. 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. nl 

 

Módosítás  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 
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Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 rendelet 

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 

rendelet9végrehajtásának hatékonyságát és 

eredményességét értékelve azonosítani 

lehetett a meglévő jogi keret bizonyos 

hiányosságait. 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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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 

végrehajtását 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. fr 

 

Módosítás  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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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 rendelet 

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 rendelet 

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, 

illetve az általuk választott privát 

helyszínekre való visszatérésére vonatkozó 

szabályok hiánya eltérő értelmezésekhez és 

érvényesítési gyakorlatokhoz, illetve a 

rendészeti szervek általi visszaélésekhez 
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.). 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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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. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Mara Bizzotto 

 

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, arányos és azonos 

módon érvényesített szabályok, a 

megfelelő számú ellenőrzések és az 

ágazatot érintő szankciók összehangolása 

a belső piacon elengedhetetlen elemek az 

úthasználók közúti 

közlekedésbiztonságának javításához, 
valamint a vállalkozók közötti 

torzításmentes verseny biztosításához. 

Hangsúlyozza, hogy a járművezetők 

munkakörülményeinek javítása és jólléte 

a várakozási infrastruktúrák javításától és 

a rendszeres heti pihenőidőtől is függ, 

amely – az Európai Unió Bírósága C-

102/16. sz. ügyben hozott ítéletének 

megfelelően – nem tartható a járműben, 

ellenkező esetben szankcionálásra kerül. 

Or. it 

 

Módosítás  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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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. 

Or. en 

 

Módosítás  28 

Georges Bach 

 

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 

tarthatnak kevesebb szünetet. 

Or. en 

 

Módosítás  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 
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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. Annak érdekében, hogy az 

otthonuktól távol töltött időszakok ne 

legyenek túlságosan hosszúak, szükség van 

arra, hogy a gazdasági szereplők oly 

módon szervezzék a járművezetők 

munkáját, hogy a megfelelő szálláshelyre 

elegendő juttatások vagy prémiumok 

megítélésének köszönhetően megfelelő 

körülmények között élhessenek. 

Biztosítani kell többek között, hogy a 

gazdasági szereplők legalább kéthetente 

megszervezzék a járművezetők 

visszajutását a lakóhelyükre vagy az 

általuk választott helyre. Elengedhetetlen, 

hogy a visszaút ideje ne számítson bele a 

pihenőidőbe, és hogy a járművezető azon 

döntése, hogy a pihenőidő eltöltésére a 

lakóhelyétől eltérő helyet választ, 

semmilyen módon ne teremtsen 

lehetőséget a gazdasági szereplő számára 

arra, hogy spóroljon a visszaút vagy a 

járművezető szállására biztosított 

juttatások költségein.  

Or. fr 

 

Módosítás  30 

Claude Rolin 

 

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 

(6) A nemzetközi távolsági szállítási 

műveletekben részt vevő járművezetők 

hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól 

távol. Szükség van arra, hogy a gazdasági 

szereplők oly módon szervezzék a 

járművezetők munkáját, hogy ezek az 

otthontól távol töltött időszakok ne 
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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. 

legyenek túlságosan hosszúak, hogy a 

járművezetőknek legyen lehetőségük arra, 

hogy rendszeresen visszatérjenek a 

lakóhelyükre, és hogy ezek a szabályok 

lehetővé tegyék, hogy minőségi 

szálláshelyen, megfelelő pihenési 

feltételekben részesüljenek. 

Or. fr 

 

Módosítás  31 

Jeroen Lenaers 

 

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. A biztonságos parkolóhelyek és 

megfelelő pihenőhelyek jelenlegi hiánya 
miatt szükség van arra, hogy a fuvarozók 

oly módon szervezzék a járművezetők 

munkáját, hogy az otthontól távol töltött 

időszakok ne legyenek túlságosan 

hosszúak, és a járművezetőknek 

lehetőségük legyen a rendszeres 

visszatérésre otthonukba. 
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Or. nl 

 

Módosítás  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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. A tisztességes munkafeltételek 

biztosítása érdekében arra van szükség, 

hogy a diszpécserek úgy szervezzék meg a 

járművezetők munkáját, hogy az 

otthonuktól távol töltött időszakok ne 

legyenek túlságosan hosszúak, továbbá 

biztosítsák a lehetőséget és az eszközöket a 

rendszeres hazatéréshez. 

Or. en 

 

Módosítás  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzetközi távolsági szállítási (6) A nemzetközi távolsági szállítási 



 

AM\1144455HU.docx 17/101 PE616.837v01-00 

 HU 

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. 

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. Amennyiben a járművezető úgy 

dönt, hogy a pihenőidőt otthonában tölti, 

a szállítási vállalkozásnak járművet kell 

biztosítania számára az otthonába történő 

visszatéréshez. 

Or. it 

 

Módosítás  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

(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 
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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. 

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 a lakóhelyüktől távol 

töltött időszakok ne legyenek túlságosan 

hosszúak. A járművezetőknek lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy 

megválaszthassák a pihenőidejük 

eltöltésének módját.  

Or. pl 

 

Módosítás  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 jelenlegi 

rendelkezések alkalmazásának oly módon 

történő érvényesítése, ami megkönnyíti a 

járművezetők számára a szállítási 

műveletek jelenlegi 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. 

Or. en 
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Módosítás  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A járművezetőknek 

általánosságban legalább hetente egyszer 

haza kellene tudniuk térni. 

Or. fr 

 

Módosítás  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A rendszeres heti pihenőidőnek 

általánosnak, a csökkentett heti 

pihenőidőnek pedig kivételnek kell lennie. 

A csökkentett heti pihenőidőt korlátozni 

kell, különösen ha azt a vezetőfülkében 

töltik. 

Or. fr 

 

Módosítás  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 

(7) Azon kérdés tekintetében, hogy hol 

kell a heti pihenőidőt eltölteni, a 

tagállamok különbözőképpen értelmezik és 

hajtják végre a heti pihenőidőre vonatkozó 
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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. 

követelményeket. Ezért tisztázni kell 

ezeket a követelményeket annak biztosítása 

érdekében, hogy az otthonuktól távol lévő 

járművezetők számára a munkáltatójuk 

megfelelő szállást kínáljon. 

Or. en 

 

Módosítás  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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. Ezért tisztázni kell 

ezeket a követelményeket annak biztosítása 

érdekében, hogy a heti rendszeres 

pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő 

járművezetők számára a munkáltatójuk 

megfelelő szállást kínáljon. Ennek a 

követelménynek a teljesítése megfelelő 

befektetéseket követel meg a 

tagállamoktól, melyek lehetővé teszik 

biztonságos és a járművezetők igényeinek 

megfelelő parkolóhelyek kiépítését. 

Or. pl 

 

Módosítás  40 

Robert Rochefort 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Azon kérdés tekintetében, hogy hol 

kell a heti pihenőidőt eltölteni, a 

(7) Azon kérdés tekintetében, hogy hol 

kell a heti pihenőidőt eltölteni, a 
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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. 

tagállamok különbözőképpen értelmezik és 

hajtják végre a heti pihenőidőre vonatkozó 

követelményeket. A megfelelő 

munkakörülmények és a járművezetők 

biztonsága érdekében ezért tisztázni kell 

ezeket a követelményeket annak biztosítása 

érdekében, hogy a heti rendszeres és 

csökkentett pihenőidejüket az otthonuktól 

távol töltő járművezetők számára a 

munkáltatójuk megfelelő szállást kínáljon. 

Or. fr 

 

Módosítás  41 

Georgi Pirinski 

 

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. Ezért tisztázni kell 

ezeket a követelményeket annak biztosítása 

érdekében, hogy a heti rendszeres 

pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő 

járművezetők számára a munkáltatójuk 

megfelelő magánszállást vagy a 

járművezető által kiválasztott és a 

munkáltató által fizetett egyéb 

szálláslehetőséget kínáljon. 

Or. en 

 

Módosítás  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 
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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. Ezért tisztázni kell 

ezeket a követelményeket annak biztosítása 

érdekében, hogy a heti rendszeres 

pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő 

járművezetők számára a munkáltatójuk a 

munkáltató által fizetett megfelelő 

magánszállást kínáljon. 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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. Ezért tisztázni kell 

ezeket a követelményeket annak biztosítása 

érdekében, hogy a heti rendszeres 

pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő 

járművezetők számára a munkáltatójuk 

megfelelő, és a nemi sajátosságokat is 

figyelembe vevő szállást kínáljon. 

Or. en 

 

Módosítás  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Az Unión belül számos közúti 

szállítási művelet komppal vagy vasúton 

történő szállítási szakaszt is magában 

foglal. Ezért az ilyen műveletek 

tekintetében a pihenőidők és a szünetek 

egyértelmű, megfelelő szabályozására van 

szükség. 

Or. en 

Indokolás 

Célszerű kivételeket tenni – az elsősorban az EU külső területein – komppal vagy vonaton 

történő hosszú távú szállítás esetén. 

 

Módosítás  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Ennek kapcsán szükséges olyan 

tanúsított, megfelelően felszerelt 

övezeteket létrehozni, amelyek biztosítják 

a járművezetők optimális pihenését, és 

ezzel egyidőben a járművek és a szállított 

áruk biztonságát is. 

Or. it 

 

Módosítás  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A járművezetők gyakran kerülnek 

olyan előre nem látható helyzetekbe, 

(8) A járművezetők gyakran kerülnek 

olyan előre nem látható helyzetekbe, 
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amelyek miatt képtelenek az uniós 

szabályok megsértése nélkül eljutni a heti 

pihenőidejük megtartásának helyszínére. 

Kívánatos tehát az ilyen helyzetek 

kezelésének megkönnyítése a 

járművezetők számára, valamint annak 

lehetővé tétele, hogy a maximális vezetési 

időre vonatkozó követelmények 

megsértése nélkül eljuthassanak a heti 

pihenőidejük helyszínére. 

amelyek miatt képtelenek az uniós 

szabályok megsértése nélkül eljutni a heti 

pihenőidejük megtartásának helyszínére. 

Kívánatos tehát az ilyen helyzetek 

kezelésének megkönnyítése a 

járművezetők számára, valamint annak 

lehetővé tétele, hogy a maximális vezetési 

időre vonatkozó követelmények 

megsértése nélkül eljuthassanak a heti 

pihenőidejük helyszínére. További 

erőfeszítésekre van szükség biztonságos 

parkolóhelyek, a tisztálkodást lehetővé 

tevő létesítmények és megfelelő 

szálláshelyek létesítése vagy fejlesztése 

tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

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. 

Or. en 

 

Módosítás  48 

Mara Bizzotto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az 561/2006/EK rendelet 

végrehajtásának egységes feltételeit 

biztosítandó a Bizottságot végrehajtási 

hatáskörökkel kell felruházni, hogy 

egyértelművé tegye a rendelet 

rendelkezéseit, valamint az 

alkalmazásukra és az érvényesítésükre 

vonatkozó közös megközelítést dolgozzon 

ki. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 

182/2011/EU rendeletnek10 megfelelően 

kell gyakorolni. 

törölve 

__________________  

10 Az Európai Parlament és a Tanács 

182/2011/EU rendelete (2011. február 

16.) a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 

tagállami ellenőrzési mechanizmusok 

szabályainak és általános elveinek 

megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 

13. o.). 

 

Or. it 

 

Módosítás  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az 561/2006/EK rendelet 

végrehajtásának egységes feltételeit 

biztosítandó a Bizottságot végrehajtási 

hatáskörökkel kell felruházni, hogy 

egyértelművé tegye a rendelet 

rendelkezéseit, valamint az alkalmazásukra 

és az érvényesítésükre vonatkozó közös 

megközelítést dolgozzon ki. Ezeket a 

végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU 

rendeletnek10 megfelelően kell gyakorolni. 

(10) Az 561/2006/EK rendelet 

végrehajtásának egységes feltételeit 

biztosítandó a Bizottságot végrehajtási 

hatáskörökkel kell felruházni, hogy 

egyértelművé tegye a rendelet 

rendelkezéseit, valamint az alkalmazásukra 

és az érvényesítésükre vonatkozó közös 

megközelítést dolgozzon ki. Ezeket a 

végrehajtási hatásköröket a 

182/2011/EU rendeletnek10 megfelelően 

egy európai közúti fuvarozási hatóság 

által kell gyakorolni. 
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__________________ __________________ 

10Az Európai Parlament és a Tanács 

182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

10Az Európai Parlament és a Tanács 

182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 hatékonyabbá tétele és 

egyszerűsítése érdekében 2023-ig 

intelligens menetíró készülékeket kell 

felszerelni minden nemzetközi 

árufuvarozást végző járműre, hogy 

pontosabb helymeghatározást tegyenek 

lehetővé, elsősorban a nemzetközi szállítási 

műveletek során. 

Or. fr 

 

Módosítás  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A szociális szabályok 

érvényesítésének költséghatékonyabbá 

tétele érdekében a jelenlegi és a jövőbeni 

(11) A szociális szabályok 

érvényesítésének költséghatékonyabbá 

tétele érdekében a jelenlegi és a jövőbeni 
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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. 

menetíró rendszerekben rejlő lehetőségeket 

maximálisan ki kell aknázni, amelynek 

első lépése a nyilvántartásba vett 

járművek digitális menetíró készülékkel 

való felszerelése 2020 előtt. Ennek 

megfelelően a menetíró készülékek 

funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb 

helymeghatározást tegyenek lehetővé, 

elsősorban a nemzetközi szállítási 

műveletek során. 

Or. en 

 

Módosítás  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 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. Ezenkívül szükség van a 

közúti szállítás GNSS-portáljának 

létrehozására, amely tartalmazza az 

intelligens menetíró készülékek által 

közvetített összes információt, és amelyhez 

az illetékes ellenőrző hatóságok valós 

időben, mind a közútról, mind attól távol 

hozzáférhetnek. 

Or. it 

 

Módosítás  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A közúti biztonság és a 

járművezetők munkakörülményeinek 

javítása érdekében az 

561/2006/EK rendelet alkalmazási körét 

ki kellene terjeszteni az áruszállításra 

szolgáló azon járművek használatára, 

amelyek engedélyezett tömege nem éri el a 

3,5 tonnát, és amelyeket a vállalkozás 

telephelyének 400 kilométeres körzetén 

kívül üzemeltetik. 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A közúti biztonság és a 

járművezetők munkakörülményeinek 

javítása érdekében e rendelet alkalmazási 

körét ki kellene terjeszteni az 

áruszállításra szolgáló olyan járművek 

használatára, amelyek engedélyezett 

tömege 2,4 tonna és 3,5 tonna közötti, és 

amelyeket a vállalkozás telephelyének 

200 kilométeres körzetén kívül 

üzemeltetik. 

Or. en 

 

Módosítás  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A közúti közlekedésbiztonság és a 

járművezetők munkakörülményeinek 

javítása érdekében az 

561/2006/EK rendelet hatályát ki kell 

terjeszteni a vállalkozás telephelyének 

200 kilométeres körzetén kívül, 

3,5 tonnánál kisebb megengedett 

legnagyobb össztömegű járművekkel 

végzett áruszállításra. 

Or. fr 

 

Módosítás  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A közúti biztonság és a 

járművezetők munkakörülményeinek 

javítása érdekében az 

561/2006/EK rendelet alkalmazási körét 

ki kellene terjeszteni az áruszállításra 

szolgáló olyan járművek használatára, 

amelyek engedélyezett tömege nem éri el a 

3,5 tonnát. 

Or. en 

 

Módosítás  57 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A közúti közlekedésbiztonság és a 

járművezetők munkakörülményeinek 
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javítása érdekében az 

561/2006/EK rendelet hatályát ki kell 

terjeszteni a terhelt állapotban 

3,5 tonnánál kisebb megengedett 

legnagyobb össztömegű járművek 

használatára. 

Or. fr 

 

Módosítás  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Mivel új áruszállítási modellek 

vannak elterjedőben, a járművezetők 

munkakörülményei és a közúti biztonság 

javítása érdekében az 

561/2006/EK rendelet hatálya alá lehetne 

vonni azoknak az áruszállítási célú 

járműveknek a használatát, amelyek 

megengedett tömege nem éri el 3,5 tonnát. 

Or. en 

 

Módosítás  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A nemzetközi árufuvarozást végző, 

terhelt állapotban 3,5 tonnát nem 

meghaladó közúti járművek, vagy a 

terhelt állapotban 3,5 tonnát nem 

meghaladó járműszerelvények kizárása, 

valamint az 561/2006/EK rendelet eltérő 

alkalmazása a tisztességtelen verseny 
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kialakulásához, a munkakörülmények 

egyenlőtlenségeihez és a közúti biztonság 

veszélyeztetéséhez vezetett. Ezért ezeket a 

gépjárműtípusokat is be kell vonni az 

561/2006/EK rendelet alkalmazási körébe. 

Or. fr 

 

Módosítás  60 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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 

hozzájárul az ellenőrzések 

egyszerűsítéséhez, és így elősegíti a 

nemzeti hatóságok munkáját. 

Or. nl 

 

Módosítás  61 

Sofia Ribeiro 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Annak érdekében, hogy biztosítsuk 

a megfelelő egészségügyi és biztonsági 

normákat azon járművezetők esetében, 

akik heti pihenőidejüket nem tudják 
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otthon tölteni, több olyan erőfeszítésre van 

szükség, amely arra irányul, hogy 

biztosítható legyen a biztonságos 

parkolóhelyek, a megfelelő higiéniai 

létesítmények és szálláslehetőségek 

kialakítása és/vagy korszerűsítése.  

Or. pt 

 

Módosítás  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A járművezetők számára kevés 

olyan pihenőhely áll rendelkezésre, amely 

garantálná biztonságukat és megfelelő 

pihenési feltételeiket. Amíg ez a helyzet 

nem változik, addig a járművezetők a 

vezetőfülkében pihenhetnek, feltéve, hogy 

azok arra alkalmasak. 

Or. es 

 

Módosítás  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) Az új technológiák gyors fejlődése 

és az uniós gazdaságon belül gyorsan 

terjedő digitalizáció következtében, 

valamint amiatt, hogy a vállalkozások 

számára egyenlő versenyfeltételeket kell 

biztosítani a nemzetközi közúti szállításon 

belül szükségessé vált, hogy lerövidüljön a 

digitális menetíró készülékek 

nyilvántartásba vett járművekbe történő 

beszerelésére rendelkezésre álló átmeneti 
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időszak. A digitális menetíró készülék 

hozzájárul az ellenőrzések 

egyszerűsítéséhez, és így elősegíti a 

nemzeti hatóságok munkáját. 

Or. fr 

 

Módosítás  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) Amiatt, hogy a vállalkozások 

számára egyenlő versenyfeltételeket kell 

biztosítani a nemzetközi közúti szállításon 

belül, szükségessé vált, hogy lerövidüljön 

a digitális menetíró készülékek 

nyilvántartásba vett járművekbe történő 

beszerelésére rendelkezésre álló átmeneti 

időszak. A digitális menetíró készülék 

hozzájárul az ellenőrzések 

egyszerűsítéséhez, és így elősegíti a 

nemzeti hatóságok munkáját. 

Or. en 

 

Módosítás  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) A digitális menetíró készülékek 

nyilvántartásba vett járművekbe történő 

beszerelése javítja a közúti szállítási 

ágazatra vonatkozó uniós jogszabályok 

alkalmazásának nyomon követését, 

egyszerűsíti az ellenőrzéseket, sőt lehetővé 

teszi, hogy kevesebb legyen a felesleges 
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ellenőrzés, valamint lerövidíti az 

ellenőrzések idejét. A tervek szerint a 

digitális menetíró készülékeket a 

nyilvántartásba vett járművekbe 2021 

végére kötelezően be kell szerelni. 

Or. en 

 

Módosítás  66 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) Az Európai Munkaügyi Hatóság 

fontos szerepet játszhatna az e rendeletben 

meghatározott szabályok 

érvényesítésében, különösen azáltal, hogy 

segíti a nemzeti hatóságokat az 

ellenőrzések koordinálásában, valamint 

az információk és a követendő gyakorlati 

megoldások cseréjében, illetve az 

ellenőrök képzésében. 

Or. en 

 

Módosítás  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) A tagállamok a parkolóterületeken 

lévő tisztálkodási és szálláslehetőségek 

fejlesztésével fokozhatják erőfeszítéseiket 

a parkolók egészségügyi és biztonsági 

feltételeinek javítása terén. Az otthonuktól 

távol lévő járművezetők számára a 

pihenési időszakok biztosítása érdekében 

az Unión belül egy hatékonyan működő 
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parkolóhálózatot kellene létrehozni. 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) A közúti biztonság és a 

járművezetők munkakörülményeinek 

javítása érdekében az 

561/2006/EK rendelet alkalmazási körét 

ki kellene terjeszteni az áruszállításra 

szolgáló olyan járművek használatára, 

amelyek engedélyezett tömege nem 

haladja meg a 3,5 tonnát. 

Or. nl 

 

Módosítás  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11c) Annak érdekében, hogy biztosítsuk 

a megfelelő egészségügyi és biztonsági 

normákat azon járművezetők esetében, 

akik heti pihenőidejüket nem tudják 

otthon tölteni, több olyan erőfeszítésre van 

szükség, amely arra irányul, hogy 

biztosítható legyen a biztonságos 

parkolóhelyek, a megfelelő higiéniai 

létesítmények és szálláslehetőségek 

kialakításának és/vagy korszerűsítésének 

finanszírozása. 

Or. fr 
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Módosítás  70 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11c) Annak érdekében, hogy biztosítsuk 

a megfelelő egészségügyi és biztonsági 

normákat azon járművezetők esetében, 

akik heti pihenőidejüket nem tudják 

otthon tölteni, több olyan erőfeszítésre van 

szükség, amely arra irányul, hogy 

biztosítható legyen a biztonságos 

parkolóhelyek, a megfelelő higiéniai 

létesítmények és szálláslehetőségek 

kialakításának és/vagy korszerűsítésének 

finanszírozása. 

Or. nl 

 

Módosítás  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11c) A közúti ellenőrzések hatékony 

végrehajtásának biztosítása érdekében az 

illetékes hatóságoknak képesnek kellene 

lenniük annak ellenőrzésére, hogy a 

vezetési és a pihenőidőkre vonatkozó 

szabályokat az ellenőrzés napján és az 

ellenőrzést megelőző 56 nap során 

betartották-e. 

Or. en 
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Módosítás  72 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11c) A közlekedésről szóló fehér könyv 

végrehajtása kapcsán 2011-ben kiadott 

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. 

Or. en 

 

Módosítás  73 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

Jelenlegi 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” 

Or. fr 

 

Módosítás  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 
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561/2006/EK rendelet 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1) A 2. cikk (1) bekezdése 

a) pontjának 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” 

Or. en 

 

Módosítás  75 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

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” 

Or. nl 

 

Módosítás  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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” 

Or. en 

 

Módosítás  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

Jelenlegi 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 

Or. fr 

Indokolás 

A tisztességes verseny, a közúti biztonság és a járművezetők megfelelő munkakörülményeinek 

biztosítása érdekében a rendelet alkalmazási körét ki kell bővíteni az áruszállítás során 

használt könnyű haszongépjárművekre is (amelyek megengedett össztömege terhelt 

állapotban nem haladja meg a 3,5 tonnát). 

 

Módosítás  78 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 
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561/2006/EK rendelet 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

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, ha a jármű 

megengedett legnagyobb össztömege 

pótkocsival vagy félpótkocsival 

meghaladja a 2,4 tonnát, vagy 

Or. en 

Indokolás 

A közúti közlekedésbiztonságnak és a járművezetők munkakörülményeinek javítása érdekében 

ki kell bővíteni a rendelet hatályát, hogy kiterjedjen az áruszállításra használt., a 4. cikk ba) 

(új) pontjában meghatározott könnyű haszongépjárművekre is. 

 

Módosítás  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1) a 2. cikk (1) bekezdése a következő 

ponttal egészül ki: 

 „aa) két tagállam közötti javak 

szállítása esetében, a tonnatartalomtól 

függetlenül, vagy” 

Or. it 

 

Módosítás  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 
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561/2006/EK rendelet 

3 cikk – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1) A 3. cikk h) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

törölve 

„h) a nem kereskedelmi 

áruszállításhoz használt járművek és 

járműszerelvények;” 

 

Or. it 

 

Módosítás  81 

Jeroen Lenaers 

 

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 vagy 

járműszerelvények, amelyek megengedett 

legnagyobb össztömege nem haladja meg 

a 7,5 tonnát; 

Or. nl 

 

Módosítás  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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 vagy 

járműszerelvények, amelyek megengedett 
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legnagyobb össztömege nem haladja meg 

a 7,5 tonnát; 

Or. en 

 

Módosítás  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) a vállalkozás telephelyének 

200 kilométeres körzetén belül 

áruszállításra használt könnyű 

haszongépjárművek (<3,5 tonna);” 

Or. fr 

 

Módosítás  84 

Georges Bach 

 

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)  a vállalkozás telephelyének 

200 kilométeres körzetén belül 

áruszállításra használt, 2,4 tonna és 

3,5 tonna közötti megengedett legnagyobb 

össztömegű könnyű haszongépjárművek”; 

Or. en 
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Indokolás 

A 2,4 tonna és 3,5 tonna közötti megengedett legnagyobb össztömegű könnyű 

haszongépjárművek kizárólag akkor tartoznak a rendelet hatálya alá, ha azokat a vállalkozás 

telephelyének 200 kilométeres körzetén kívüli áruszállításra használják. Ez az eltérés azért 

indokolt, hogy a vállalatok – különösen a kis és közepes vállalkozások – a helyi és a 

regionális szállításban továbbra is menetíró készülék nélkül használhassák a könnyű 

haszongépjárműveket. 

 

Módosítás  85 

Jeroen Lenaers 

 

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 az alábbi ponttal egészül 

ki: 

 „ha) áruszállításra használt könnyű 

haszongépjármű (<3,5 tonna)”; 

Or. nl 

 

Módosítás  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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) a vállalkozás telephelyének 

400 kilométeres körzetén belül 

áruszállításra használt könnyű 

haszongépjárművek (<3,5 tonna);” 

Or. en 
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Módosítás  87 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

4 cikk – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a) a 4. cikk a következő ba) ponttal 

egészül ki: 

 ba) „könnyű haszongépjármű: 

áruszállításra használt olyan gépjármű, 

amelynek megengedett legnagyobb 

össztömege 2,4 tonna és 3,5 tonna 

közötti;” 

Or. en 

 

Módosítás  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

4 cikk – h pont – másodikfranciabekezdés 

 

Jelenlegi szöveg Módosítás 

 1a) a 4. cikk a) pontjának 

második franciabekezdése helyébe a 

következő szöveg lép:; 

– „rendszeres heti pihenőidő”: 

bármely, legalább 45 órás pihenő, 

– „rendszeres heti pihenőidő”: 

bármely, legalább 45 órás pihenő, a 

rendszeres heti pihenőidőt nem lehet a 

vezetőfülkében tölteni. 

Or. fr 

 

Módosítás  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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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 

 

Módosítás  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

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 a következő ponttal 

egészül ki: 

 „ra) „otthon”: a járművezető valamely 

tagállamban bejelentett tartózkodási 

helye.” 

Or. en 

 

Módosítás  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 
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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 lakóhelye.” 

Or. en 

 

Módosítás  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 

lakóhelye.” 

Or. en 

 

Módosítás  93 

Jeroen Lenaers 

 

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: 
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 „ra) „otthon”: a járművezető 

lakóhelye.” 

Or. nl 

 

Módosítás  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 ra) ponttal 

egészül ki: 

 ra) „lakóhely”: a járművezető állandó 

lakóhelye. 

Or. fr 

 

Módosítás  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a) a 6. cikk (3) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(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 négy hét alatt nem 

lehet több 180 óránál; 

Or. en 

Indokolás 

A 4 hetes referencia-időszakra való átállásra irányuló javaslattal összhangban javasoljuk az 

összeadódott összes vezetési idő bármely egymást követő négy hét alatti 180 órára történő 
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korlátozásának bevezetését. 

 

Módosítás  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a) a 6. cikk (3) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(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 négy hét alatt nem 

lehet több 180 óránál.” 

Or. en 

 

Módosítás  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a) a 6. cikk (3) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(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 négy hét alatt nem 

lehet több 180 óránál. 

Or. en 

Indokolás 

Ha a heti pihenőidőre vonatkozó javasolt módosításhoz nem párosul a vezetési időre 

vonatkozó szabályok újragondolása, akkor nem biztosítható a szükséges rugalmasság, és nem 

lehetséges a gyakorlatban rugalmasabb szabályok alkalmazása. 
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Módosítás  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 paragrafus – 2 a pont (új) 

Regulation (EC) No 561/2006 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

Jelenlegi szöveg Módosítás 

 2a) a 6 cikk (3) bekezdése a 

következővel helyettesítendő: 

(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 négy hét alatt nem 

lehet több 180 óránál.” 

Or. pl 

Indokolás 

4 hetes elszámolási időszak bevezetését javasolja - ez a tachográf által mért időszak. Ez 

lehetővé teszi a munka folyamatosságának megőrzését, a szolgálati feladatok hatékonyabb 

elvégzését, illetve a rendszeres pihenés rugalmasabb eltöltését. 

 

Módosítás  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

561/2006/EK rendelet 

6 cikk – 5 bekezdés – első mondat 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A járművezetőnek egyéb munkaként kell 

bejegyeznie minden, a 4. cikk e) pontjában 

meghatározott módon töltött időt, valamint 

minden, az ezen rendelet hatálya alá nem 

tartozó kereskedelmi célú jármű 

vezetésével töltött időt, továbbá be kell 

jegyeznie minden, a 2002/15/EK irányelv 

3. cikkének b) pontjában meghatározott 

készenléti időt a 165/2014/EU rendelet 34. 

cikke (5) bekezdése b) pontjának iii. 

alpontja szerint. Ezt a bejegyzést kézzel 

kell megtenni az adatrögzítő lapon, a 

kinyomaton, vagy azt kézzel kell bevinni a 

A kereskedelmi célú, az e rendelet hatálya 

alá tartozó jármű vezetésének megkezdése 

előtt a járművezetőnek egyéb munkaként 

kell bejegyeznie minden, a 4. cikk 

e) pontjában meghatározott módon töltött 

időt, valamint minden, az ezen rendelet 

hatálya alá nem tartozó kereskedelmi célú 

jármű vezetésével töltött időt, továbbá be 

kell jegyeznie minden, a 

2002/15/EK irányelv 3. cikkének 

b) pontjában meghatározott készenléti időt 

, az utolsó heti pihenőideje óta,a 

165/2014/EU rendelet 34. cikke 
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menetíró készülékbe. (5) bekezdése b) pontjának iii. alpontja 

szerint. Ezt a bejegyzést kézzel kell 

megtenni az adatrögzítő lapon, a 

kinyomaton, vagy azt kézzel kell bevinni a 

menetíró készülékbe. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat olyan gyakorlatias megoldást vezet be, amely szerint a járművezetőnek a rendelet 

hatálya alá tartozó jármű vezetésének megkezdése előtt teljes körűen fel kell tüntetnie 

tevékenységeit a nyilvántartásban, ami megkönnyíti a járművezető számára e követelmény 

teljesítését. Javasoljuk továbbá a bizottsági javaslat olyan értelmű módosítását, amely szerint 

a járművezetőknek csak az utolsó heti pihenőidejük óta végzett egyéb munkát és teljesített 

készenléti időt kell feltüntetniük. 

 

Módosítás  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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. 

Amennyiben a több fős személyzet 

tagjaként dolgozó járművezető egy másik 

járművezető által vezetett, mozgásban lévő 

járműben tölt 45 percet, akkor ez az idő 

szünetnek minősül. 

Or. en 

 

Módosítás  101 

Georges Bach 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

7 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a) A 7. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „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 bekezdés 

rendelkezéseinek.” 

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. 

 

Módosítás  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) az (5) bekezdés helyébe a 

következő szöveg lép: 

(5)  A (2) bekezdéstől eltérve, a napi 

vagy heti pihenőidő végétől számított 30 

órán belül a több fős személyzet tagjaként 

működő járművezetőnek újabb, legalább 9 

órás napi pihenőidőt kell tartania. 

(5) „A (2) bekezdéstől eltérve, az 

autóbusszal végzett személyszállítás 

nemzetközi piacához való hozzáférés 

közös szabályairól szóló, 2009. október 21-

i 1073/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerinti, ideiglenesen 

nyújtott belföldi közúti személyszállítási 

tevékenységet végző járművezető a napi 

pihenőidejét hetente legfeljebb két 

alkalommal egy órával későbbre teheti, 

amennyiben az igénybe vett napi 

pihenőidő – a kivétel érvényesítését 
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követően – legalább 9 óra.”; 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat célja, hogy a járművezetők munkával töltött ideje – az előírt vezetési idő túllépése 

nélkül – hetente két alkalommal 16 órára növekedjen, mert a járművezetők így jobban tudnak 

alkalmazkodni az idegenforgalmi ágazat sajátos igényeihez. 

 

Módosítás  103 

Claude Rolin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (6) bekezdés első albekezdésének 

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. fr 

 

Módosítás  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 



 

AM\1144455HU.docx 53/101 PE616.837v01-00 

 HU 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (6) bekezdés első albekezdésének 

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. fr 

Indokolás 

A vezetési és a pihenőidőre vonatkozó jelenlegi szabályok biztosítják a fuvarozási ágazat 

vonzerejét, és biztosítják a közúti fuvarozók magas szintű védelmét. 

 

Módosítás  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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,  
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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. it 

 

Módosítás  106 

Jeroen Lenaers 

 

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. nl 

 

Módosítás  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 
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Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 pont – 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 

 

Módosítás  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 pont – 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,  
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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 

Indokolás 

A vezetési és a pihenőidő számításánál alkalmazott referencia-időszak 2 hétről 4 hétre történő 

meghosszabbítását előíró javasolt új szabályok hátrányosan érintik a járművezetőket. 

Gyakorlatilag ez azt jelentheti, hogy a vezetési idő a hónap első 3 hetére koncentrálódik, a 

heti pihenőidő pedig a hónap végére marad. Ez a megoldás negatív hatást gyakorol a 

járművezetők munka-magánélet egyensúlyára, fáradtabbá teszi a járművezetőket, és rontja a 

közúti biztonságot. 

 

Módosítás  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (6) bekezdés első albekezdésének 

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 
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megfelelő pihenővel.” 

Or. fr 

 

Módosítás  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) négy rendszeres heti pihenőidőt, 

vagy 

a) négy rendszeres heti pihenőidőt, 

Or. en 

 

Módosítás  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

Regulation (EC) No 561/2006 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b. két legalább 45 órás rendszeres heti 

pihenőidőt és két legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt. 

b) két legalább 45 órás rendszeres heti 

pihenőidőt és két legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt, vagy; 

Or. pl 

 

Módosítás  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) két legalább 45 órás rendszeres heti 

pihenőidőt és két legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt. 

b) két legalább 45 órás rendszeres heti 

pihenőidőt és két legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt, vagy 

Or. en 

 

Módosítás  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) két legalább 45 órás rendszeres heti 

pihenőidőt és két legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt. 

b) két legalább 45 órás rendszeres heti 

pihenőidőt és két legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt, vagy 

Or. en 

 

Módosítás  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) két legalább 45 órás rendszeres heti 

pihenőidőt és két legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt. 

b) egy legalább 45 órás rendszeres heti 

pihenőidőt és három legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt. 

Or. en 

 

Módosítás  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) egy legalább 45 órás rendszeres 

heti pihenőidőt és három legalább 24 órás 

csökkentett pihenőidőt. 

 Csökkentett heti pihenőidő igénybe vétele 

esetén a járművezetőnek az igénybe vett 

pihenőidő és a 45 óra közötti különbséget 

egészben kell kivennie az attól a héttől 

számított negyedik hét végéig, amely héten 

a csökkentett pihenőidő befejeződik. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat célja a végrehajthatóság javítása és további lehetőségek biztosítása arra, hogy a 

diszpécserek jobban meg tudják tervezni a szállítási műveleteket, valamint hogy a 

járművezetők a munka-magánélet közötti jobb egyensúly biztosítása érdekében 

rugalmasabban tudják igénybe venni a kompenzációkat. 

 

Módosítás  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

Regulation (EC) No 561/2006 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) egy legalább 45 órás rendszeres 

heti pihenőidőt és három legalább 24 órás 

csökkentett heti pihenőidőt. 

Or. pl 

Indokolás 

4 hetes elszámolási időszak bevezetését javasolja - ez a tachográf által mért időszak. Ez 

lehetővé teszi a munka folyamatosságának megőrzését, a szolgálati feladatok hatékonyabb 
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elvégzését, illetve a hosszabb ideig tartó rendszeres pihenés rugalmasabb eltöltését a 

járművezető által választott helyen. 

 

Módosítás  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) egy legalább 45 órás rendszeres 

heti pihenőidőt és három, legalább 

24 órás csökkentett heti pihenőidőt. 

Or. en 

 

Módosítás  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) egy legalább 45 órás rendszeres 

heti pihenőidőt és három, legalább 

24 órás csökkentett pihenőidőt. 

Or. en 

 

Módosítás  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

A b) és a ba) pont vonatkozásában a 

csökkentett heti pihenőidőket kompenzálni 

kell egy, a kérdéses hetet követő negyedik 

hét vége előtt egészben megtartott, a 

csökkentésnek megfelelő pihenővel. 

Or. en 

 

Módosítás  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

Regulation (EC) No 561/2006 

8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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.; 

A b) és a ba) pontok vonatkozásában a 

csökkentett heti pihenőidőket kompenzálni 

kell egy, a kérdéses hetet követő negyedik 

hét vége előtt egészben megtartott, a 

csökkentésnek megfelelő pihenővel.; 

Or. pl 

 

Módosítás  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az (6) bekezdés a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 Csökkentett heti pihenőidő igénybe vétele 

esetén a járművezetőnek az igénybe vett 

pihenőidő és a 45 óra közötti különbséget 

egészben kell kivennie az attól a héttől 
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számított negyedik hét végéig, amely héten 

a csökkentett pihenőidő befejeződik. 

Or. en 

 

Módosítás  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(6b) Az ideiglenesen nyújtott belföldi 

közúti személyszállítási szolgáltatásokban 

részt vevő járművezetők felmenthetők 

annak a követelménynek a teljesítése alól, 

hogy egy adott héten 24 órás pihenőidőt 

tartsanak, amennyiben legfeljebb 

tizenkettő 24 órás időszakban dolgoznak, 

és ezeket a munkaperiódusokat rendszeres 

heti pihenőidő előzi meg és követi. Ha a 

vezetés a 22:00 és 6:00 óra közötti 

időszakban történik, akkor a járműben 

többfős személyzetnek kell tartózkodnia, 

vagy a 7. cikkben említett vezetési 

időtartamot három órára kell 

csökkenteni.” 

Or. en 

Indokolás 

A javasolt módosítással a vállalatok sokkal jobban és hatékonyabban tudnák kihasználni ezt a 

turizmussal összefüggő alapvető rugalmasságot. 

 

Módosítás  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 
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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 

másik, legalább 9 órás pihenőidőhöz kell 

kapcsolni; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja az 561/2006 rendelet jelenlegi szövegezésének megtartása, amely a 

kompenzáció napi és csökkentett heti pihenőidőhöz kapcsolását biztosító rugalmas megoldást 

kínál. 

 

Módosítás  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

 

Módosítás  125 

Robert Rochefort 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – b a pont (új)561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 bekezdés 

 

Jelenlegi szöveg Módosítás 

 ba) a (8) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

(8) Ha a járművezető ezt választja, a napi 

pihenőidők és a csökkentett heti 

pihenőidők, melyekre a telephelytől távol 

kerül sor, a járműben is tarthatók, 

amennyiben az megfelelő háló- vagy 

fekvőhellyel rendelkezik minden 

járművezető számára, és a jármű álló 

helyzetben van. 

(8) Ha a járművezető ezt választja, a 

napi pihenőidők, melyekre a telephelytől 

távol kerül sor, a járműben is tarthatók, 

amennyiben az megfelelő háló- vagy 

fekvőhellyel rendelkezik minden 

járművezető számára, és a jármű álló 

helyzetben van. 

Or. fr 

 

Módosítás  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

561/2006 EK rendelet 

8 cikk – 8a 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; 

törölve 

a) amit biztosíthat vagy fizethet a 

munkáltató; vagy 

 

b) lehet a járművezető otthona vagy 

az általa választott privát helyszín. 

 

Or. es 
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Módosítás  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8a 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; 

törölve 

a) amit biztosíthat vagy fizethet a 

munkáltató; vagy 

 

b) lehet a járművezető otthona vagy 

az általa választott privát helyszín. 

 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe, hogy a 45 órás heti pihenőidőnek a jármű 

kabinjában való eltöltésére vonatkozóan javasolt szabályok betartását akadályozza, hogy az 

európai utakon nincsenek biztonságos, megfelelő és őrzött parkolási létesítmények, illetve 

szálláshelyek. Meg kell határozni, hogy mit jelent a „megfelelő alvási és tisztálkodási 

feltételekkel rendelkező, erre alkalmas szállás”, mivel az IRU-TRANSPARK adatbázis szerint 

Németországban 352 parkolási létesítmény található, és ebből az őrzést és szállást is biztosító 

létesítmények száma csak 13.” 

 

 

Módosítás  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

Regulation (EC) No 561/2006 

8 cikk – 8a bekezdés – bevezető rész 
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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 tarthatók, amennyiben a jármű 

megfelelő infrastruktúrával rendelkezik az 

alváshoz, illetve lehetőség szerint 

biztonságos és megfelelően felszerelt 

parkolóhelyen történik. Ellenkező esetben 

ezeket megfelelő alvási és tisztálkodási 

feltételekkel rendelkező, erre alkalmas 

szálláson kell megtartani. 

 Az Európai Bizottságnak biztonságos és 

megfelelően kiépített parkolóhelyek 

építésére kell ösztönöznie a tagállamokat, 

és támogatnia kell ezirányú 

erőfeszítéseiket. A rendelet 

hatálybalépését követően 2 évvel az 

Európai Bizottságnak jelentést kell 

készítenie a tagállamokban található 

parkolóhelyek minőségéről és 

sűrűségéről. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, 

hogy a parkolóhelyek állapota és száma 

megfelel az európai nemzetközi 

közlekedés követelményeinek, akkor 

javaslatot kell tennie a fülkében való 

pihenés lehetőségére vonatkozó megfelelő 

jogszabályi változtatásokra. 

Or. pl 

Indokolás 

Az EU-ban még mindig nem elegendő a megfelelően kialakított parkolóhelyek száma. A 

megfelelően felszerelt kabinban történő alvás gyakran jobb megoldás a sofőr számára, mint 

egy nem biztosított helyen hagyni a járművet és a rakományt, és egy kétes minőségű 

szállodában tölteni a pihenőidőt. Támogatni kell a tagállamokat abban, hogy biztonságos és 

megfelelően kialakított parkolóhelyek létesítésébe fektessenek be. 

 

Módosítás  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 a bekezdés – bevezető rész 

 

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 pihenőidő semmi 

esetre sem tartható a járműben. Ezt 

megfelelő alvási és tisztálkodási 

feltételekkel, valamint biztonságos 

parkolóhellyel rendelkező, a vezetőfülkétől 

eltérő, erre alkalmas szálláson kell 

megtartani. 

Or. fr 

 

Módosítás  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 a bekezdés – bevezető rész 

 

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 erre 

alkalmas, megfelelő tisztálkodási 

feltételekkel és a járművezető optimális 

pihenését lehetővé tévő felszereléssel 

ellátott szálláson kell megtartani; 

Or. it 

 

Módosítás  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 
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561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8a bekezdés – bevezető rész 

 

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 megfelelő 

alvási és tisztálkodási feltételekkel 

rendelkező, erre alkalmasés a nemek 

közötti különbségeket is figyelembe vevő 
szálláson kell megtartani; 

Or. en 

 

Módosítás  132 

Robert Rochefort 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 a bekezdés – bevezető rész 

 

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 és csökkentett 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; 

Or. fr 

 

Módosítás  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 
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561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8a bekezdés – bevezető rész 

 

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 megfelelő 

egyéni alvási és tisztálkodási feltételekkel 

rendelkező, erre alkalmas szálláson kell 

megtartani; 

Or. en 

 

Módosítás  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8a bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amit biztosíthat vagy fizethet a 

munkáltató; vagy 

a) eltölthető a járműben is, 

amennyiben a járműben minden 

járművezető számára biztosított a 

megfelelő háló- vagy fekvőhely és a jármű 

olyan pihenőhelyen tartózkodik, amely 

rendelkezik legalább megfelelő 

tisztálkodási lehetőségekkel, például 

zuhanyzóval és WC-vel, 

Or. en 

 

Módosítás  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

Regulation (EC) No 561/2006 

8 cikk – 8a bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b. lehet a járművezető otthona vagy 

az általa választott privát helyszín. 

b) lehet a járművezető által választott 

helyszín. 

Or. pl 

Indokolás 

A vezetőt nem szabad hazatérésre kényszeríteni. Lehetővé kell tenni számára, hogy szabadon 

megválaszthassa a pihenőidő eltöltésének helyszínét. 

 

Módosítás  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8a bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) lehet a járművezető otthona vagy 

az általa választott privát helyszín. 

b) vagy lehet a járművezető által 

választott privát helyszín. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 a bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) lehet a járművezető otthona vagy az 

általa választott privát helyszín. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. it 
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Módosítás  138 

Georges Bach 

 

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 

belüllegalább 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 otthon vagy a járművezető által 

választott bármely egyéb privát helyen 
tarthassák meg a csökkentett heti pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt. A járművezető 

munkáját tehát úgy kell megszervezni, 

hogy a hazautazással töltött idő ne 

csökkentse a járművezető heti 

pihenőidejét. 

 A járművezető legkésőbb az ilyen 

pihenőidő előtt egy hónappal tájékoztatja 

a szállítási vállalkozást arról, hogy a 

pihenőidőt nem az otthonában tölti el. 

Amennyiben a járművezető úgy dönt, 

hogy ezt a pihenőidőt otthon tölti el, úgy a 

szállítási vállalkozás biztosítja a 

járművezető számára a hazatérést 

lehetővé tevő eszközöket. 

Or. en 

 

Módosítás  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

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, 

(8b) A szállítási vállalkozás oly módon 

szervezi meg a járművezetők munkáját, 
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hogy azok három egymást követő héten 

belüllegalább egy alkalommal otthon 

tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt 

vagy a csökkentett pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt. 

hogy azok minden esetben otthon vagy a 

járművezető által választott bármely egyéb 

privát helyen tarthassák meg a csökkentett 

pihenőidő kompenzációjaként tartott 

45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. 

Amennyiben a járművezetőnek nincsen 

csökkentett pihenőidő kompenzációjaként 

45 óránál hosszabb heti pihenőideje, úgy 

lehetővé kell tenni, hogy három egymást 

követő héten belül legalább egy rendszeres 

heti pihenőidőt otthon vagy az általa 

választott bármely egyéb privát helyen 

tölthessen el. A járművezető hazautazását 

és az otthonából való elutazását a 

munkáltató biztosítja vagy fizeti, illetve a 

járművezető ezzel egyenértékű 

kompenzációban részesül, amennyiben 

egyéb privát helyszínt választ. A 

hazautazásra és az otthonról történő 

elutazásra, illetve a privát helyszínre 

történő odautazásra,valamint a privát 

helyszínről történő elutazásra fordított idő 

nem tekinthető pihenőidőnek; 

Or. en 

 

Módosítás  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 két egymást követő héten belül 

legalább egy alkalommal otthon vagy az 

általuk választott helyszínen tarthassák 

meg a rendszeres heti pihenőidőt vagy a 

csökkentett pihenőidő kompenzációjaként 

tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. 

Amennyiben a járművezető otthonától 

távol tölti pihenőidejét, legkésőbb egy 

hónappal a pihenőidő előtt tájékoztatja 
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erről a szállítási vállalkozást. Amennyiben 

a járművezető otthonában tölti 

pihenőidejét, a szállítási vállalkozásnak 

járművet kell biztosítania számára az 

otthonába történő visszatéréshez. 

Or. it 

 

Módosítás  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

Regulation (EC) No 561/2006 

8 cikk – 8b 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 a 

lakóhelyükön tarthassák meg a rendszeres 

heti pihenőidőt vagy a csökkentett 

pihenőidő kompenzációjaként tartott 

45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. 

 A rendszeres heti pihenőidő vagy a 

korábban csökkentett heti pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidő egyéb a 

járművezető által meghatározott helyen 

történő megtartásának tényét a 

járművezető nyilatkozatával kell 

megerősíteni. A nyilatkozat formáját a 

Bizottság határozza meg. 

Or. pl 

Indokolás 

Lehetővé kell tenni a járművezető számára, hogy szabadon megválaszthassa a heti pihenőidő 

eltöltésének helyszínét. 

 

Módosítás  142 

Claude Rolin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 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 otthon tarthassák meg a 

csökkentett pihenőidő kompenzációjaként 

tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. 

Or. fr 

 

Módosítás  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 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 otthon tarthassák meg a 

csökkentett pihenőidő kompenzációjaként 

tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. 

Or. fr 

 

Módosítás  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 
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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 

belüllegalább 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 négy egymást követő héten 

belül legalább egy alkalommal a 

vállalkozás székhelye szerinti országban 
tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt 

vagy a csökkentett pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt. 

Or. en 

 

Módosítás  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 négy egymást követő héten 

belül legalább egy alkalommal a 

vállalkozás székhelye szerinti országban 
tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt 

vagy a csökkentett pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt; 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat értelmében az „otthon” kifejezés helyébe „a vállalkozás székhelye szerinti ország” 

kifejezés lép, biztosítva a jogi egyértelműséget és a végrehajthatóságot, valamint a vállalatnál 

végrehajtott ellenőrzéseket. A referenciaidőszak négy hétre történő meghosszabbításával a 

javaslat tényleges négy hetes referenciaidőszak bevezetését célozza. 
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Módosítás  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 hat 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;; 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 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 két 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.” 

Or. fr 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a járművezetők számára megfelelő munkakörülményeket lehessen 

biztosítani, és elkerülhetők legyen a vezetők fáradtságából eredő veszélyek, valamint a közúti 
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biztonság hiánya, a járművezetőnek biztosítani kell a rendszeres heti pihenőidőt vagy a 

csökkentett pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. Ez a 

hatályos jogszabályokban alkalmazott, észszerű időtartam. 

 

Módosítás  148 

Jeroen Lenaers 

 

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 

belüllegalább 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 otthon vagy a járművezető által 

választott bármely egyéb privát helyen 
tarthassák meg a csökkentett heti pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt. 

Or. nl 

 

Módosítás  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 

belüllegalább egy alkalommal otthon 

tarthassák meg a rendszeres heti 

pihenőidőt vagy a csökkentett pihenőidő 

kompenzációjaként tartott 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt. 

(8b) A szállítási vállalkozás felel a 

járművezetők munkájának oly módon 

történő megszervezéséért, hogy azok 

otthon vagy a járművezető által választott 

bármely egyéb helyen tarthassanak meg a 

csökkentett heti pihenőidő 

kompenzációjaként legalább egy 45 óránál 

hosszabb heti pihenőidőt. 
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Or. en 

 

Módosítás  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 bármely 

egyéb privát helyen tarthassák meg a 

rendszeres heti pihenőidőt vagy a 

csökkentett pihenőidő kompenzációjaként 

tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 8. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(8c) A (8a) bekezdés nem 

alkalmazandó, amennyiben a rendszeres 

heti pihenőidőt, a csökkentett heti 

pihenőidőt és bármely, a csökkentett 

pihenőidő kompenzációjaként tartott 

45 óránál hosszabb heti pihenőidőt a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusa által meghatározott 

követelményeknek megfelelő tanúsított, 
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felszerelt övezetekben tartják, feltéve, 

hogy a jármű álló helyzetben van, és 

rendelkezik az összes járművezető 

pihenésére alkalmas pihenőhellyel. 

 Az említett felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusnak tartalmaznia kell a tanúsított, 

felszerelt övezetek jellegzetességeit, 

nevezetesen, hogy biztosítják a 

járművezetők optimális pihenését, 

valamint a járművek és a szállított áruk 

biztonságát.” 

Or. it 

 

Módosítás  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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 (rendszeres és csökkentett) napi 

és heti pihenőidők, melyekre a telephelytől 

távol kerül sor, a járműben is tarthatók, 

amennyiben az minden járművezető 

számára megfelelő háló- vagy fekvőhellyel 

rendelkezik, és álló helyzetben van.” 

Or. en 

 

Módosítás  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 8 c bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(8c) A tagállamok e rendelet hatályba 

lépésének napjától évente jelentést 

küldenek a Bizottságnak az országuk 

területén a járművezetők rendelkezésére 

álló megfelelő pihenőhelyekről és őrzött 

parkolókról. A Bizottság végrehajtási 

aktusok útján közös jelentési szabályokat 

állapít meg a tagállamok számára.” 

Or. en 

 

Módosítás  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -c b pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

8 cikk – 9 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(9a) A (6), (7) és (8b) bekezdéstől való 

eltérésként az ideiglenesen nyújtott 

belföldi közúti személyszállítási 

szolgáltatásokban részt vevő járművezetők 

legfeljebb 13 hetes referencia-időszakra 

számítva, hetente átlagosan 45 óra heti 

pihenőidőt vehetnek igénybe. Minden 

héten legalább 24 óra pihenőidőt kell 

igénybe venni. Az eltérés alkalmazása 

esetén a 13 hetes referencia-időszakon 

belül a járművezető által bármely 4hetes 

időszakban teljesített összes vezetési idő 

nem haladhatja meg a 160 órát.”; 

Or. en 
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Indokolás 

A javasolt rugalmas megoldás lehetővé tenné, hogy a vállalatok konzekvens szolgáltatást 

nyújthassanak az ügyfeleiknek, ugyanakkor az idegenforgalmi üzletágban elkerüljék a 

felesleges útvonal-megszakításokat. 

 

Módosítás  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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.” 

(9) 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. 

 

Módosítás  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 
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561/2006/EK rendelet 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 6a) a 10. cikk (1) bekezdése 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 és/vagy a szállított áru 

mennyiségéhez kapcsolódó fizetést – 

jutalom vagy bérpótlék formájában sem.” 

Or. en 

 

Módosítás  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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) bekezdése 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 gyors 

szállításhoz, a megtett úthosszhoz és/vagy 

a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó 

fizetést – jutalom vagy bérpótlék 

formájában sem.”; 

Or. en 
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Módosítás  158 

Jeroen Lenaers 

 

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) bekezdése 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 és/vagy a szállított áru 

mennyiségéhez kapcsolódó fizetést – 

jutalom vagy bérpótlék formájában sem.” 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Módosítás  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A jelenlegi szöveg Módosítás 

 6a) a 10. cikk (1) bekezdése 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 és/vagy a szállított áru 

mennyiségéhez kapcsolódó fizetést jutalom 

vagy bérpótlék formájában.” 
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Or. it 

 

Módosítás  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

10 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a) a 10. cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 (1a) A tagállamok az (1) bekezdésben 

foglaltakat be nem tartó vállalkozásokra 

arányos és elrettentő szankciókat 

alkalmaznak. 

Or. fr 

 

Módosítás  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

561/2006/EK rendelet 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az a közlekedés biztonságát 

nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy 

a napi vagy a heti pihenőidő megtartása 

érdekében a 8. cikk (8a) bekezdésében 

említett megfelelő szállásra érjen, a 

járművezető eltérhet a 8. cikk (2) 

bekezdésétől és a 8. cikk (6) bekezdésének 

második albekezdésétől. Ez az eltérés nem 

okozhatja a napi vagy heti vezetési idő 

túllépését, vagy a napi vagy heti pihenőidő 

csökkentését. A járművezetőnek – 

legkésőbb egy megfelelő szálláshelyre 

érkezéskor – a menetíró készülék 

adatrögzítő lapján vagy a menetíróból 

Amennyiben az a közlekedés biztonságát 

nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy 

a napi vagy a heti pihenőidő megtartása 

érdekében a 8. cikk (8a) bekezdésében 

említett megfelelő szállásra érjen, a 

járművezető eltérhet a 8. cikk 

(2) bekezdésétől és a 8. cikk 

(6) bekezdésének második albekezdésétől. 

Ez az eltérés nem okozhatja a napi vagy 

heti vezetési idő túllépését, vagy a napi 

vagy heti pihenőidő csökkentését. 

Ugyanakkor a napi vezetési idő két órával 

túlléphető, amennyiben közvetlenül a 

vezetési idő után 45 egymást követő 
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kinyomtatott lapon, vagy a munkalapon 

kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen 

eltérés okát. 

óránál nem rövidebb pihenőidő 

következik. A napi vezetési idő ilyen 

túllépése a maximális összesített vezetési 

idő keretén belül kell, hogy maradjon. A 

járművezetőnek – legkésőbb egy megfelelő 

szálláshelyre érkezéskor – a menetíró 

készülék adatrögzítő lapján vagy a 

menetíróból kinyomtatott lapon, vagy a 

munkalapon kézi bejegyzéssel meg kell 

jelölnie az ilyen eltérés okát. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat célja, hogy az utasokat (turistákat) szállító és árut fuvarozó járművezetők számára 

bevezessen egy korlátozott és egyértelműen meghatározott lehetőséget arra, hogy egy 

megfelelő szálláshelyre érkezés érdekében a napi vezetési idő túlléphető legyen, ugyanakkor 

ne kerüljön sor az uniós szinten érvényes, maximálisan engedélyezett heti és összesített 

vezetési idő túllépésére. Így a járművezetők hazaérhetnek, illetve turisták fuvarozása esetén a 

turistákat eljuttathatják a szállodába. 

 

Módosítás  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

561/2006/EK rendelet 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az a közlekedés biztonságát 

nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy a 

napi vagy a heti pihenőidő megtartása 

érdekében a 8. cikk (8a) bekezdésében 

említett megfelelő szállásra érjen, a 

járművezető eltérhet a 8. cikk (2) 

bekezdésétől és a 8. cikk (6) bekezdésének 

második albekezdésétől. Ez az eltérés nem 

okozhatja a napi vagy heti vezetési idő 

túllépését, vagy a napi vagy heti pihenőidő 

csökkentését. A járművezetőnek – 

legkésőbb egy megfelelő szálláshelyre 

érkezéskor – a menetíró készülék 

adatrögzítő lapján vagy a menetíróból 

Annak érdekében, hogy a napi vagy a heti 

pihenőidő megtartása érdekében a 8. cikk 

(8a) bekezdésében említett megfelelő 

szállásra érjen, a járművezető eltérhet a 

8. cikk (2) bekezdésétől és a 8. cikk 

(6) bekezdésének második albekezdésétől. 

Ez az eltérés nem okozhatja a napi vagy 

heti vezetési idő túllépését, vagy a napi 

vagy heti pihenőidő csökkentését. A 

járművezetőnek – legkésőbb egy megfelelő 

szálláshelyre érkezéskor – a menetíró 

készülék adatrögzítő lapján vagy a 

menetíróból kinyomtatott lapon, vagy a 

munkalapon kézi bejegyzéssel meg kell 
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kinyomtatott lapon, vagy a munkalapon 

kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen 

eltérés okát. 

jelölnie az ilyen eltérés okát. 

Or. en 

 

Módosítás  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

561/2006 EK rendelet 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az a közlekedés biztonságát 

nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy 

a 8. cikk (8a) bekezdésében említett 

megfelelő szállásra érjen, a járművezető 

eltérhet a 8. cikk (2) bekezdésétől és a 8. 

cikk (6) bekezdésének második 

albekezdésétől. Ez az eltérés nem 

okozhatja a napi vagy heti vezetési idő 

túllépését, vagy a napi vagy heti pihenőidő 

csökkentését. A járművezetőnek a menetíró 

készülék adatrögzítő lapján vagy a 

menetíróból kinyomtatott lapon, vagy a 

munkalapon kézi bejegyzéssel meg kell 

jelölnie az ilyen eltérés okát, legkésőbb egy 

megfelelő szálláshelyre érkezéskor. 

Amennyiben az a közlekedés biztonságát 

nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy 

a 8. cikk (8a) bekezdésében említett 

megfelelő szállásra vagy pihenésre 

alkalmas parkolóhelyre érjen, a 

járművezető eltérhet a 8. cikk 

(2) bekezdésétől és a 8. cikk 

(6) bekezdésének második albekezdésétől. 

Ez az eltérés nem okozhatja a napi vagy 

heti vezetési idő túllépését, vagy a napi 

vagy heti pihenőidő csökkentését. A 

járművezetőnek a menetíró készülék 

adatrögzítő lapján vagy a menetíróból 

kinyomtatott lapon, vagy a munkalapon 

kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen 

eltérés okát, legkésőbb egy megfelelő 

szálláshelyre érkezéskor. 

Or. es 

 

Módosítás  164 

Georgi Pirinski 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -b a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

22 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a cikk a következő (2a) bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2a) A 22. cikk (2) bekezdésének 

c) pontja tekintetében a Bizottság jogi 

aktus formájában közös 

kockázatértékelési kritériumokat és 

besorolási keretet dolgoz ki és fogad el, 

amelyek a tagállamokban alapított 

valamennyi szállítási vállalkozás számára 

alkamazandók. 

Or. en 

 

Módosítás  165 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – c a pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

22 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4a) Az utazó tevékenységet végző 

személyekre vonatkozó uniós szabályok 

méltányos, egyszerű és hatékony módon 

történő végrehajtásának biztosítása 

érdekében az Európai Munkaügyi 

Hatóság felel az ellenőrzésért és a 

szabályok betartatásáért. Operatív és jogi 

támogatást nyújt a tagállamok, a szociális 

partnerek és a dolgozók számára a 

szociális jogszabályok végrehajtásához és 

az uniós szintű ellenőrzések elvégzéséhez. 

 Az Európai Munkaügyi Hatóság felel a 

nemzeti elektronikus nyilvántartásokban 

szereplő adatok ellenőrzéséért és az 

azokhoz való hozzáférésért.”; 

Or. en 
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Indokolás 

Ezen irányelv végrehajtása a Jean Claude Juncker által az Európai Unió helyzetéről 2017-

ben tartott beszédben említett, új Európai Munkaügyi Hatóság hatáskörébe tartozik, amely a 

tervek szerint 2018 végére jön létre. 

 

Módosítás  166 

Karima Delli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -c b pont (új) 

561/2006/EK rendelet 

22 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4b) A legnagyobb átláthatóság 

érdekében uniós szintű jegyzéket kell 

közzétenni a vonatkozó jogi előírásoknak 

meg nem felelő közúti fuvarozókról. Az 

uniós szintű lista alapját az uniós szinten 

kidolgozott és az Európai Munkaügyi 

Hatóság által évente felülvizsgált közös 

kritériumok képezik. Az uniós szintű 

listán felsorolt közúti fuvarozók számára 

valamennyi tagállamban megtiltják a 

tevékenységük gyakorlását. Kivételes 

esetekben a tagállamok egyoldalú 

intézkedéseket is tehetnek. 

Szükséghelyzetben és előre nem látható 

biztonsági problémák esetén a tagállamok 

a saját területükre vonatkozóan azonnali 

hatállyal megtilthatják a tevékenység 

gyakorlását.”; 

Or. en 

Indokolás 

A légiközlekedési ágazatban világszintű feketelistán szerepelnek a biztonsági előírásoknak 

meg nem felelő légitársaságok. Az ezen a listán szereplő vállalatok nem folytathatják üzleti 

tevékenységüket mindaddig, amíg a listán szerepelnek. Tekintettel arra, hogy a szabályok 

betartása a közúti szállítási ágazatban szorosan kapcsolódik a közúti biztonsághoz, a lehető 

leghamarabb szükség van hasonló lista bevezetésére, kezelését pedig a megalakulóban lévő 

Európai Munkaügyi Hatóság felelősségi körébe kell utalni. 
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Módosítás  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

2 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1) a 2. cikk (2) bekezdése a következő 

ponttal egészül ki: 

 „ha) »intelligens menetíró készülék«: 

olyan digitális menetíró készülék, amely 

egy műholdas navigációs rendszeren 

(GNSS) alapuló helymeghatározási 

szolgáltatáson keresztül – a jelen 

rendeletnek megfelelően – automatikusan 

meghatározza a menetíró helyzetét;”; 

Or. it 

 

Módosítás  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

2 cikk – 2 bekezdés – h b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1a) a 2. cikk (2) bekezdése a következő 

ponttal egészül ki: 

 „hb) »a közúti szállítás GNSS-portálja«: 

online platform, amelyre jelen rendelet 

alkalmazásában az intelligens menetíró 

készülékek által közvetített összes 

információ beérkezik;”; 

Or. it 
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Módosítás  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új) 

165/2014/EK rendelet 

3 cikk – 4 pont 

 

Jelenlegi szöveg Módosítás 

 -1) az 3. cikkben a (4) bekezdés 

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) Amióta 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. 

Or. fr 

 

Módosítás  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1) a 3. cikk (4) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(4) Tizenöt évvelazt 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. 

(4) Hat hónapon belül 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.”; 

Or. en 
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Módosítás  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1) a 3. cikk (4) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(4) Tizenöt évvelazt 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. 

(4) 2020. január 1-re az újonnan 

nyilvántartásba vett járműveket fel kell 

szerelni a 8., 9. és 10. cikk szerinti 

menetíró készülékkel, a nyilvántartásba 

vétel szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban üzemeltetett járműveket fel 

kell szerelni ilyen menetíró készülékkel.”; 

Or. en 

 

Módosítás  172 

Jeroen Lenaers 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1) a 3. cikk (4) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

4. Tizenöt évvelazt 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 

(4) Hat hónapon belül 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 
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fel kell szerelni ilyen menetíró készülékkel. valamennyi járművet fel kell szerelni 

intelligens menetíró készülékkel.”; 

Or. nl 

 

Módosítás  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1) a 3. cikk (4) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(4) Tizenöt évvelazt 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. 

(4) Hat 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.”; 

Or. en 

 

Módosítás  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új) 

165/2014/EK rendelet 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

Jelenlegi szöveg Módosítás 

 -1) az 3. cikkben a (4) bekezdés 

helyébe a következő szöveg lép:  

(4) Tizenöt évvel azt követően, hogy „(4) A nyilvántartásba vétel szerinti 
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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. 

tagállamtól eltérő tagállamban 

üzemeltetett, árufuvarozást végző 

járműveket intelligens menetíró 

készülékkel kell felszerelni az ilyen 

menetíró készülékkel való felszerelésre 

vonatkozó követelmény hatályba lépését 

követő négy éven belül. 

Or. fr 

Indokolás 

Az ellenőrzések hatékonyságának javítása, a hatályban lévő szociális szabályok megfelelő 

alkalmazása és a közúti fuvarozók biztonságának magas szintű védelme érdekében fel kell 

gyorsítani az intelligens menetírók felszerelését minden árufuvarozást végző gépjármű 

esetében. 

 

Módosítás  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A jelenlegi szöveg Módosítás 

 -1b) a 3. cikk (4) bekezdése 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) Két 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.”; 

Or. it 

 

Módosítás  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

9 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a) a szöveg a következő cikkel egészül 

ki: 

 „9a. cikk 

 (1) A 9. cikkel összhangban történő 

adatok közlésén túl a szállítási 

vállalkozások biztosítják, hogy a 4. cikk 

(3) bekezdésében és a 8. cikk 

(1) bekezdésében foglalt teljes adatkészlet 

valós időben, automatikusan a 

33a. cikkben taglalt közúti szállítás 

GNSS-portáljára érkezzen az intelligens 

menetíró készülék biztonságos 

kommunikációs csatornáin keresztül. 

 (2) A közvetített adatok a 33a. cikknek 

megfelelően kerülnek tárolásra és 

felhasználásra.”; 

Or. it 

 

Módosítás  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

33 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b) a szöveg a következő cikkel egészül 

ki: 

 „33a. cikk 

 A közúti szállítás GNSS-portálja 

 (1) A 7. cikk (1) bekezdésében 

foglaltak szerint az Unió jogi aktusainak 

alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős 

tagállamok illetékes hatóságai közötti 
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együttműködés és információcsere 

elősegítése érdekében a Bizottság egy 

GNSS-portált hoz létre és működtet, 

amely tartalmazza a 9a. cikknek 

megfelelően közvetített szállítási és 

járművezetői tevékenyégekre vonatkozó 

információkat. A Bizottság biztosítja az 

említett portálnak a 31. cikkben foglalt 

TACHOnet üzenetküldő rendszerhez, az 

1024/2012/EU rendelet által bevezetett 

belső piaci információs rendszerhez, 

valamint az 1071/2009/EK rendeletben 

foglalt nyilvántartásokhoz történő 

csatlakozását. 

 (2) Jelen rendelet hatálybalépésétől 

számított 18 hónapon belül a Bizottság a 

41a. cikkben foglaltak szerint 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el jelen rendelet kiegészítéséhez és a 

közúti szállítás GNSS-portáljára 

vonatkozó szabályok és jellegzetességek, 

valamint felhasználásuk feltételeinek 

megállapításához, biztosítva a közvetített 

adatok tárolását és az illetékes ellenőrző 

hatóságok azokba valós időben történő 

betekintését, a közúti szállítás GNSS-

portálja és az (1) bekezdésben foglalt 

rendszerek és nyilvántartások közötti 

átjárhatóságot, valamint az 

561/2006/EK rendelet, a 165/2014 

EU rendelet, a 2002/15/EK irányelv, az 

1071/2009/EK rendelet, az 

1072/2009/EK rendelet, a 92/106/EGK 

tanácsi irányelv és [a járművezetők 

kiküldetésére vonatkozó] irányelv 

esetleges megsértése esetén adatelemzési 

és automatikus figyelmeztetési rendszert.” 

Or. it 

 

Módosítás  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 
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165/2014/EU rendelet 

34 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) 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 azok a 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. 

(7) A járművezető a digitális menetíró 

készülékbe beírja azoknak az országoknak 

a betűjeleit, amelyekben a napi 

munkaidejét megkezdi és befejezi. 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.” 

 Attól a naptól kezdve, hogy hatályba lépett 

a 8., 9. és 10. cikk, amelyek előírják, hogy 

a 2019. június 15-én vagy azt követően 

első alkalommal felszerelt menetíró 

készülékeknek intelligens menetíró 

készülékeknek kell lenniük, továbbá 

lehetővé teszik a határátlépés automatikus 

regisztrálását, a járművezetők a digitális 

menetíró készülékbe beírja azoknak az 

országoknak a betűjeleit, amelyekben a 

napi munkaidejét megkezdi és befejezi, 

valamint, az első tervezett megállóhelyre 

érve azt, hogy hol és mikor haladt át 

országhatáron a járművel.”; 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat célja az olyan gyakorlati problémák elkerülése, mint amikor a személyszállításban 

az utasoknak meg kell várniuk, amíg a jármű megfelelő helyre és beírásra kerül az ország 

betűjele. 

 

Módosítás  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 



 

AM\1144455HU.docx 97/101 PE616.837v01-00 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

165/2014/EU rendelet 

34 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) 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 azok a 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. 

(7) A járművezető a digitális menetíró 

készülékbe beírja azoknak az országoknak 

a betűjeleit, amelyekben a napi 

munkaidejét megkezdi és befejezi, 

valamint, az első tervezett megállóhelyre 

érve azt, hogy hol és mikor haladt át 

országhatáron a járművel. A tagállamok 

előírhatják, hogy azok a 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. 

Or. en 

 

Módosítás  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

165/2014/EU rendelet 

34 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) 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 

(7) A járművezető a digitális menetíró 

készülékbe beírja azoknak az országoknak 

a betűjeleit, amelyekben a napi 

munkaidejét megkezdi és befejezi, 

valamint, az első rendelkezésre álló 

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, 
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tagállam e részletes földrajzi leírásokról 

még 1998. április 1. előtt értesítette a 

Bizottságot. 

hogy az adott tagállam e részletes földrajzi 

leírásokról még 1998. április 1. előtt 

értesítette a Bizottságot. 

Or. it 

 

Módosítás  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

41 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a) a szöveg a következő cikkel egészül 

ki: 

 „41a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazás – a jelen cikkben foglalt 

feltételeket figyelembe véve –a Bizottságot 

illeti. 

 (2) A 33a. cikk (5) bekezdésében 

foglalt felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazás [e rendelet 

hatálybalépésének időpontja]-tól/től 

számított öt éven keresztül a Bizottságot 

illeti. A Bizottság legkésőbb az ötéves 

időtartam lejárta előtt kilenc hónappal 

jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, kivéve, ha az Európai 

Parlament vagy a Tanács legkésőbb 

három hónappal az egyes időtartamok 

vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás 

ellen. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 

33a. cikk (5) bekezdésében említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
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határozat megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. Az említett határozat az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon vagy a 

határozatban megjelölt napon lép 

hatályba. A visszavonás nem érinti a 

felhatalmazáson alapuló, már hatályban 

lévő jogi aktusok érvényességét. 

 (4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt – a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodás elveinek megfelelően – a 

Bizottság konzultál a tagállamok által 

kijelölt szakértőkkel. 

 (5) A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadását követően 

haladéktalanul, egyidejűleg értesíti arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

 (6) A 33a. cikk (5) bekezdése szerinti 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról az 

Európai Parlament és a Tanács értesítését 

követő [2 hónapon] belül sem az Európai 

Parlament, sem a Tanács nem emel ellene 

kifogást, illetve ha a fenti határidő lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács tájékoztatja a Bizottságot 

arról, hogy nem emel kifogást. Az 

Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ezen időtartam 

két hónappal meghosszabbodik.” 

Or. it 

 

Módosítás  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

36 cikk – 1 bekezdés – i pont 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 2a) a 36. cikk (1) bekezdésének 

i. pontja 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”; 

Or. en 

 

Módosítás  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

36 cikk – 1 bekezdés – iii pont 

 

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,” 

Or. en 

 

Módosítás  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új) 

165/2014/EU rendelet 

36 cikk – 2 bekezdés – ii pont 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 2.c cikk 

 A 36. cikk (2) bekezdésének 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”; 

Or. en 

 

 


