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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0205/139

Módosítás 139
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0205/2018
Wim van de Camp
Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (6) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(6) Bármely négy, egymást követő 
héten a járművezetőnek tartania kell 
legalább:
a) négy rendszeres heti pihenőidőt, 
vagy
b) két legalább 45 órás rendszeres 
heti pihenőidőt és két legalább 24 órás 
csökkentett heti pihenőidőt.
A b) pont vonatkozásában a csökkentett 
heti pihenőidőket kompenzálni kell egy, a 
kérdéses hetet követő harmadik hét vége 
előtt egészben megtartott, a csökkentésnek 
megfelelő pihenővel.”

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0205/140

Módosítás 140
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0205/2018
Wim van de Camp
Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(7) A csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott pihenőnek egy 
legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt 
kell közvetlenül megelőznie vagy 
követnie.”;

„(7) A csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott pihenőt egy 
legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt 
megelőzően vagy annak 
meghosszabbításaként egyetlen 
folyamatos pihenőidőként kell igénybe 
venni.”;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0205/141

Módosítás 141
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0205/2018
Wim van de Camp
Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A rendszeres heti pihenőidők és 
bármely, korábbi csökkentett heti 
pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 
óránál hosszabb heti pihenőidők a 
járműben nem tarthatók. Ezeket megfelelő 
alvási és tisztálkodási feltételekkel 
rendelkező, erre alkalmas szálláson kell 
megtartani;

(8a) A rendszeres heti pihenőidők és 
bármely, korábbi csökkentett heti 
pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 
óránál hosszabb heti pihenőidők a 
járműben nem tarthatók. Ezeket minőségi 
és a nemi sajátosságokat is figyelembe 
vevő, a vezetőfülkén kívüli, a 
járművezetőnek megfelelő higiéniai és 
alvási feltételeket biztosító szálláson kell 
megtartani:

a) amit biztosíthat vagy fizethet a 
munkáltató; vagy

a) amit biztosíthat vagy fizethet a 
munkáltató; vagy

b) lehet a járművezető otthona vagy az 
általa választott helyszín. 

b) lehet a járművezető otthona vagy az 
általa választott helyszín. 

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0205/142

Módosítás 142
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0205/2018
Wim van de Camp
Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A szállítási vállalkozás oly módon 
szervezi meg a járművezetők munkáját, 
hogy azok három egymást követő héten 
belül legalább egy alkalommal otthon 
tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt 
vagy a csökkentett pihenőidő 
kompenzációjaként tartott 45 óránál 
hosszabb heti pihenőidőt.”;

(8b) A szállítási vállalkozás oly módon 
szervezi meg a járművezetők munkáját, 
hogy azok három egymást követő héten 
belül legalább egy alkalommal otthon vagy 
a járművezető által választott egyéb helyen 
tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt 
vagy a csökkentett pihenőidő 
kompenzációjaként tartott 45 óránál 
hosszabb heti pihenőidőt. A járművezető 
az ilyen pihenőidő előtt írásban 
tájékoztatja a szállítási vállalkozást arról, 
hogy a pihenőidőt nem az otthonában tölti 
el. Amennyiben a járművezető otthonában 
tölti pihenőidejét, a szállítási 
vállalkozásnak biztosítania kell számára 
az otthonába történő visszatéréshez 
szükséges pénzügyi vagy gyakorlati 
eszközöket. A visszatérés idejét nem lehet 
figyelembe venni a pihenőidő hosszának 
kiszámításakor. Amennyiben a 
járművezető úgy dönt, hogy a pihenőidőt 
az otthonától eltérő helyen tölti, a 
vállalkozás nem vonhatja le az utazási 
költségeket a járművezető utazási 
támogatásra való jogosultságaiból.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0205/143

Módosítás 143
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0205/2018
Wim van de Camp
Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(8c) A tagállamok [e rendelet hatályba 
lépésének napja]-ig, majd azt követően 
kétévente jelentést küldenek a 
Bizottságnak az országuk területén a 
járművezetők rendelkezésére álló 
megfelelő pihenőhelyekről és őrzött 
parkolókról. A Bizottság a tagállamok 
kétéves jelentéseinek egységes formátumát 
meghatározó végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0205/144

Módosítás 144
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0205/2018
Wim van de Camp
Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
561/2006/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„9. A 8. cikktől eltérve, amennyiben 
a komppal vagy vonattal szállított járművet 
kísérő járművezető rendszeres napi 
pihenőidőt vagy csökkentett heti 
pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – 
legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani 
egyéb tevékenységekkel, melyek együtt 
számított időtartama nem haladhatja meg 
az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy 
csökkentett heti pihenőidő során a 
járművezető számára háló- vagy 
fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.”;

„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.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0205/145

Módosítás 145
Marita Ulvskog
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Jelentés A8-0205/2018
Wim van de Camp
Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 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, a kiszállítás gyorsasága 
és/vagy a szállított áru mennyiségéhez 
kapcsolódó fizetést – jutalom vagy 
bérpótlék formájában sem –, ha az 
a kifizetés ezen rendelet megsértésére 
ösztönöz.”

Or. en


