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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/16

Módosítás 16
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 – 6 pont – a pont
165/2014/EU rendelet
9 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Három évvel a 11. cikk második 
bekezdésében említett részletes 
rendelkezések hatálybalépését követően a 
tagállamok a megfelelő mértékben ellátják 
ellenőrző hatóságaikat az e cikkben 
említett adatkommunikáció lehetővé 
tételéhez szükséges, korai távészlelést 
biztosító berendezésekkel, figyelembe véve 
a konkrét végrehajtási követelményeiket és 
stratégiáikat. Az említett időpontig a 
tagállamok maguk határozhatnak arról, 
hogy ellátják-e ellenőrzési hatóságaikat 
ilyen korai távészlelést biztosító 
berendezéssel

Öt évvel a 11. cikk (1) bekezdésének 
második mondatában említett, a 
határátlépésnek és a további 
tevékenységeknek a 8. cikk (1) 
bekezdésének második és harmadik 
franciabekezdésében említett rögzítésére 
vonatkozó szabályokat megállapító 
részletes rendelkezések hatálybalépése 
évének végét követően a tagállamok a 
megfelelő mértékben ellátják ellenőrző 
hatóságaikat az e cikkben említett 
adatkommunikáció lehetővé tételéhez 
szükséges, korai távészlelést biztosító 
berendezésekkel, figyelembe véve a 
konkrét végrehajtási követelményeiket és 
stratégiáikat.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/17

Módosítás 17
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 a cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
165/2014/EU rendelet
11 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság … [18 hónappal e módosító 
rendelet hatálybalépését követően]-ig 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyekben meghatározza az 
561/2006/EK rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
járművek menetíró készülékeinek 
adatkövetelményeire és -funkcióira – 
ideértve a 8., 9. és 10. cikkben foglaltakat 
– valamint a beszerelésükre irányadó 
szabályok egységes alkalmazásához 
szükséges részletes rendelkezéseket.

törölve

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/18

Módosítás 18
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 – 11 pont – d pont
165/2014/EU rendelet
34 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

[18 hónappal az ST 5112/20 számú 
dokumentumban található irányelv 
hatálybalépését követően]-tól/től kezdve a 
járművezetőnek annak az országnak a 
betűjelét is be kell írnia, amelybe tagállami 
határ átlépését követően lép be, mégpedig 
az adott tagállamban való első leállása 
megkezdésekor. Ezt az első leállást a 
határnál lévő vagy a határon való átlépést 
követő lehető legközelebbi megállóhelyen 
kell megtenni. Amennyiben valamely 
tagállami határ átlépése komppal vagy 
vonattal történik, a járművezetőnek az 
érkezési kikötő vagy vasútállomás szerinti 
ország betűjelét kell beírnia.

[A közúti szállítási ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó 
különös szabályoknak a 
96/71/EK irányelv és a 
2014/67/EU irányelv tekintetében való 
meghatározásáról szóló irányelv 
hatálybalépését követően 24 hónap]-ig a 
járművezetőnek annak az országnak a 
betűjelét is be kell írnia, amelybe tagállami 
határ átlépését követően lép be, mégpedig 
az adott tagállamban való első leállása 
megkezdésekor. Ezt az első leállást a 
határnál lévő vagy a határon való átlépést 
követő lehető legközelebbi megállóhelyen 
kell megtenni. Amennyiben valamely 
tagállami határ átlépése komppal vagy 
vonattal történik, a járművezetőnek az 
érkezési kikötő vagy vasútállomás szerinti 
ország betűjelét kell beírnia.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/19

Módosítás 19
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
3 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet …[illessze be a dátumot: 24 
hónappal az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetésének időpontját 
követően]-án/én lép hatályba.

Ezt a rendeletet … [illessze be a dátumot: 
24 hónappal a hatálybalépés dátuma 
után]-tól/től kell alkalmazni.
Az 1. cikk (9a) bekezdését és a 2. cikk (3) 
bekezdését 2028. december 31-től kell 
alkalmazni. A fenti időpontig az 
561/2006/EK rendelet 16. cikke (3) 
bekezdésének a) pontját, valamint a 
165/2014/EU rendelet 36. cikke (1) 
bekezdésének i. és ii. pontját, továbbá (2) 
bekezdésének ii. pontját az e rendelet által 
bevezetett módosításokat megelőző 
szövegezésnek megfelelően kell 
alkalmazni.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

1.7.2020 A9-0115/20

Módosítás 20
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
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

… [HL: 4 hónappal az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő 
kihirdetésének időpontját követően]-ig a 
Bizottság megfelelő hatástanulmányt 
nyújt be az e rendelet által az uniós közúti 
árufuvarozási piac konkrét gazdasági 
helyzetére és a járművezetők egészségügyi 
biztonsági helyzetére gyakorolt hatásról, 
és adott esetben javaslatot tesz e rendelet 
módosítására, figyelembe véve az ágazat 
új piaci helyzetét.
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