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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/10

Módosítás 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU 
rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
(2017/0122(COD))

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
561/2006/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

aa) 2026. július 1-jétől nemzetközi 
szállítási tevékenységek vagy 
kabotázsműveletek keretében végzett 
közúti áruszállítás esetében, ha a jármű 
megengedett legnagyobb össztömege 
pótkocsival vagy félpótkocsival 
meghaladja a 2,5 tonnát; vagy;

törölve

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/11

Módosítás 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU 
rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
(2017/0122(COD))

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
561/2006/EK rendelet
3 cikk – h a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

ha) áruszállításra használt, pótkocsival 
vagy félpótkocsival együtt 2,5 tonnánál 
nagyobb, de 3,5 tonnát meg nem haladó 
megengedett legnagyobb össztömegű 
járművek, amennyiben a szállítást nem 
bérmunkában vagy díjazás ellenében 
végzik, hanem a vállalat vagy a 
járművezető saját számlájára, és 
amennyiben a vezetés nem a járművet 
vezető személy fő tevékenysége;

törölve

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/12

Módosítás 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU 
rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
(2017/0122(COD))

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 6 b bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6b) A heti pihenőidők csökkentését a 
kérdéses hetet követő harmadik hét vége 
előtt egészben megtartott, a csökkentésnek 
megfelelő pihenőidővel kell kompenzálni.

(6b) (a magyar változatot nem érinti)

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/13

Módosítás 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU 
rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
(2017/0122(COD))

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 6 b bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben a (6) bekezdés harmadik 
albekezdésének megfelelően két egymást 
követő csökkentett heti pihenőidőt 
tartottak, a következő heti pihenőidőt az e 
két csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott pihenőidőnek 
kell megelőznie.;

Amennyiben a (6) bekezdés harmadik 
albekezdésének megfelelően két egymást 
követő csökkentett heti pihenőidőt 
tartottak, az azt követő heti pihenőidőt az e 
két csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott pihenőidőnek 
kell megelőznie vagy követnie.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/14

Módosítás 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU 
rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
(2017/0122(COD))

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
165/2014/EU rendelet
3 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Legkésőbb három évvel a 11. cikk 
második bekezdésében említett részletes 
rendelkezések hatálybalépése évének végét 
követően a nyilvántartásba vétel szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett 
következő járműkategóriákat fel kell 
szerelni az e rendelet 8., 9. és 10. cikkében 
foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró 
készülékkel:

(4) Legkésőbb négy évvel a 11. cikk 
első bekezdésének második mondatában 
említett, a határátlépés és a további 
tevékenységek rögzítésére vonatkozó 
szabályokat megállapító részletes 
rendelkezések hatálybalépése évének végét 
követően a nyilvántartásba vétel szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett 
következő járműveket fel kell szerelni az e 
rendelet 8., 9. és 10. cikkében foglaltaknak 
megfelelő intelligens menetíró készülékkel:

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/15

Módosítás 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
az ECR képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU 
rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
(2017/0122(COD))

A Tanács álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
165/2014/EU rendelet
3 cikk – 4 a bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4a) Legkésőbb négy évvel a 11. cikk 
második bekezdésében említett részletes 
rendelkezések hatálybalépése évének végét 
követően a nyilvántartásba vétel szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban 
üzemeltetett, az (EU) 2016/799 bizottsági 
végrehajtási rendelet I.C. mellékletében 
foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró 
készülékkel felszerelt járműveket fel kell 
szerelni az e rendelet 8., 9. és 10. cikkében 
foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró 
készülékkel.

(4a) Legkésőbb öt évvel a 11. cikk első 
bekezdésének második mondatában 
említett, a határátlépés és a további 
tevékenységek rögzítésére vonatkozó 
szabályokat megállapító részletes 
rendelkezések hatálybalépése évének végét 
követően a nyilvántartásba vétel szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban 
üzemeltetett, az (EU) 2016/799 bizottsági 
végrehajtási rendelet I.C. mellékletében 
foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró 
készülékkel felszerelt járműveket fel kell 
szerelni az e rendelet 8., 9. és 10. cikkében 
foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró 
készülékkel.

Or. en


