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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0205/308

Módosítás 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 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 és 
megkülönböztetésmentes közúti szállítási 
ágazat megteremtése szempontjából, amely 
képes arra, hogy szakképzett munkaerőt 
vonzzon az ágazatba. E folyamat 
elősegítése szempontjából elengedhetetlen, 
hogy a közúti szállításra vonatkozó uniós 
szociális szabályok világosak, arányosak, 
a célnak megfelelők, könnyen 
alkalmazhatók és érvényesíthetők, 
valamint az Unióban hatékonyan és 
következetesen végrehajthatók legyenek.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0205/309

Módosítás 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közúti szállításra vonatkozó 
jelenlegi uniós szociális szabályok, és 
különösen az 561/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet9 
végrehajtásának hatékonyságát és 
eredményességét értékelve azonosítani 
lehetett a meglévő jogi keret bizonyos 
hiányosságait. A heti pihenőidőre, a 
pihenési feltételekre, a több fős személyzet 
tagjait megillető szünetekre vonatkozó 
homályos és nem megfelelő szabályok, 
valamint a járművezetők hazatérésére 
vonatkozó szabályok hiánya eltérő 
értelmezésekhez és érvényesítési 
gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. 
A közelmúltban számos tagállam fogadott 
el egyoldalú intézkedéseket, tovább 
növelve ezzel a jogbizonytalanságot, 
valamint a járművezetőkkel és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni bánásmód 
egyenlőtlenségét.

(2) A közúti szállításra vonatkozó 
jelenlegi uniós szociális szabályok, és 
különösen az 561/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet9 
végrehajtásának hatékonyságát és 
eredményességét értékelve azonosítani 
lehetett a jogi keret végrehajtásának 
bizonyos hiányosságait. A heti 
pihenőidőre, a pihenési feltételekre, a több 
fős személyzet tagjait megillető szünetekre 
vonatkozó homályos szabályok, valamint a 
járművezetők hazatérésére vagy a 
választásuk szerinti egyéb helyre való 
visszatérésére vonatkozó szabályok hiánya 
eltérő értelmezésekhez és érvényesítési 
gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. 
A közelmúltban számos tagállam fogadott 
el egyoldalú intézkedéseket, tovább 
növelve ezzel a jogbizonytalanságot, 
valamint a járművezetőkkel és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni bánásmód 
egyenlőtlenségét.

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

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.).
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0205/310

Módosítás 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/311

Módosítás 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unió 
versenyképességének megőrzése, sőt, 
növelése érdekében a közúti közlekedésre 
alkalmazott minden nemzeti szabálynak 
arányosnak és indokoltnak kell lennie, 
továbbá nem akadályozhatja és nem teheti 
kevésbé vonzóvá a Szerződés által 
garantált alapvető szabadságok – például 
az áruk szabad mozgása és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága – 
gyakorlását.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/312

Módosítás 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az áruszállítás alapvetően 
különbözik a személyszállítástól.Az 
autóbuszok járművezetői szoros 
kapcsolatban állnak az utasaikkal, és 
nagyobb mozgástérrel kell rendelkezniük, 
hogy – a vezetési idő meghosszabbítása 
vagy a pihenőidő és a szünetek 
megrövidítése nélkül – szüneteket 
iktassanak be.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0205/313

Módosítás 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
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 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. A járművezetők számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
megválaszthassák a pihenőidejük 
eltöltésének módját és helyét.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/314

Módosítás 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
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, hogy 
hol tölthető el a heti pihenőidő, annak 
biztosítása érdekében, hogy a járművezetők 
számára megfelelő pihenési feltételeket 
biztosítsanak.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0205/315

Módosítás 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A megfelelő pihenőhelyek 
rendkívül fontosak az ágazatban dolgozó 
járművezetők munkakörülményeinek 
javításához és a közúti 
közlekedésbiztonság fenntartásához. 
Mivel a vezetőfülkében való pihenés a 
közlekedési ágazat sajátossága, és a 
járművezetők és járműveik teljes 
elkülönítése biztonsági és biztosítási 
szempontból nem kívánatos, meg kell 
engedni a járművezetők számára, hogy a 
pihenőidőt járművükben töltsék el, 
amennyiben az megfelelő hálóhellyel 
rendelkezik. Az európai közutak mentén 
található biztonságos parkolóhelyek 
jelenlegi hiánya miatt az a követelmény, 
hogy a járművezetők a 45 órás heti 
pihenőidőt a vezetőfülkén kívül töltsék el, 
gyakorlatilag nem valósítható meg, és azt 
ezért csak akkor helyénvaló alkalmazni, 
ha ezt a hiányosságot kezelték és 
megoldották.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.3.2019 A8-0205/316

Módosítás 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az átdolgozott TEN-T 
iránymutatások az autópályákon 
körülbelül 100 kilométerenként 
parkolóterületek kialakítását irányozzák 
elő, hogy megfelelő szintű biztonságot és 
védelmet nyújtó parkolóhelyet 
biztosítsanak a kereskedelmi úthasználók 
számára, és ezért a tagállamokat 
ösztönözni kell, hogy hajtsák végre a 
TEN-T iránymutatásokat, és végezzenek 
kellő mértékű beruházást biztonságos és 
megfelelően kiépített parkolóhelyek 
létrehozásába, valamint támogassák azt.

Or. en


