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Módosítás 1
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a Tanács 
első olvasatban kialakított álláspontját.

Or. en

Módosítás 2
Deirdre Clune

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) A nemzetközi távolsági áruszállítást 
végző járművezetők hosszú időszakokat 
töltenek az otthonuktól távol. A rendszeres 
heti pihenőidőre vonatkozó jelenlegi 
követelmények feleslegesen 
meghosszabbíthatják ezeket az 
időszakokat. Ezért kívánatos a rendszeres 
heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések 
oly módon történő kiigazítása, amely 
megkönnyíti a járművezetők számára, hogy 
a nemzetközi szállítási műveleteket a 
szabályoknak megfelelően hajtsák végre 
és a rendszeres heti pihenőidőre 
otthonukba érjenek, úgy, hogy minden 
csökkentett heti pihenőidőért teljes 
kompenzációban részesüljenek. Tekintettel 
a személyszállítás és az áruszállítás közötti 
különbségekre, ez a lehetőség nem 
alkalmazandó a személyszállítást végző 
járművezetőkre.

(8) A távolsági áruszállítást végző 
járművezetők hosszú időszakokat töltenek 
az otthonuktól távol. A rendszeres heti 
pihenőidőre vonatkozó jelenlegi 
követelmények feleslegesen 
meghosszabbíthatják 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 
pihenőidejükre, úgy, hogy közben minden 
csökkentett heti pihenőidőért teljes 
kompenzációban részesülnek. Tekintettel a 
személyszállítás és az áruszállítás közötti 
különbségekre, ez a lehetőség nem 
alkalmazandó a személyszállítást végző 
járművezetőkre.

Or. en

Módosítás 3
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Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) Miközben a rendszeres heti 
pihenőidő és a hosszabb pihenőidők nem 
tölthetők a járműben vagy egy parkolóban, 
hanem csak egy megfelelő szálláshelyen, 
amely a parkoló mellett is elhelyezkedhet, 
rendkívül fontos, hogy a járművezetők 
olyan biztonságos és védett parkolót 
tudjanak találni, amely megfelelő szintű 
biztonságot kínál és megfelelő 
létesítményekkel rendelkezik. A Bizottság 
már megvizsgálta, hogy miként lehetne 
ösztönözni színvonalas parkolók 
kialakítását, ideértve a szükséges 
minimumkövetelményeket is. Ezért a 
Bizottságnak biztonságos és védett 
parkolókra vonatkozó előírásokat kell 
kidolgoznia. Ezeknek az előírásoknak 
hozzá kell járulniuk a színvonalas parkolók 
kialakításának előmozdításához. Az 
előírások felülvizsgálhatók az alternatív 
üzemanyagokhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása érdekében, az ezen 
üzemanyagokkal kapcsolatos infrastruktúra 
fejlesztésére irányuló szakpolitikákkal 
összhangban. Fontos továbbá, hogy a 
parkolók jég- és hómentesek maradjanak.

(15) Miközben általában a rendszeres 
heti pihenőidő és a hosszabb pihenőidők 
nem tölthetők a járműben, ettől eltérően 
bizonyos pihenőidők eltölthetők 
járművekben, feltéve, hogy a jármű olyan, 
tanúsítvánnyal rendelkező, biztonságos és 
védett parkolóban áll, amely kereskedelmi 
járművek számára biztosít 
parkolóhelyeket és a 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
szolgáltatási létesítményekkel rendelkezik. 
Kiemelten fontos, hogy a járművezetők 
olyan biztonságos és védett parkolót 
tudjanak találni, amely megfelelő szintű 
biztonságot kínál és megfelelő 
létesítményekkel rendelkezik. A Bizottság 
már megvizsgálta, hogy miként lehetne 
ösztönözni színvonalas parkolók 
kialakítását, ideértve a szükséges 
minimumkövetelményeket is. Ezért a 
Bizottságnak biztonságos és védett 
parkolókra vonatkozó előírásokat kell 
kidolgoznia. Ezeknek az előírásoknak 
hozzá kell járulniuk színvonalas parkolók 
kialakításának az előmozdításához. Az 
előírások felülvizsgálhatók az alternatív 
üzemanyagokhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása érdekében, az ezen 
üzemanyagokkal kapcsolatos infrastruktúra 
fejlesztésére irányuló szakpolitikákkal 
összhangban. Fontos továbbá, hogy a 
parkolók jég- és hómentesek maradjanak.

Or. en

Módosítás 4
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola
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A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) Miközben a rendszeres heti 
pihenőidő és a hosszabb pihenőidők nem 
tölthetők a járműben vagy egy parkolóban, 
hanem csak egy megfelelő szálláshelyen, 
amely a parkoló mellett is elhelyezkedhet, 
rendkívül fontos, hogy a járművezetők 
olyan biztonságos és védett parkolót 
tudjanak találni, amely megfelelő szintű 
biztonságot kínál és megfelelő 
létesítményekkel rendelkezik. A Bizottság 
már megvizsgálta, hogy miként lehetne 
ösztönözni színvonalas parkolók 
kialakítását, ideértve a szükséges 
minimumkövetelményeket is. Ezért a 
Bizottságnak biztonságos és védett 
parkolókra vonatkozó előírásokat kell 
kidolgoznia. Ezeknek az előírásoknak 
hozzá kell járulniuk a színvonalas parkolók 
kialakításának előmozdításához. Az 
előírások felülvizsgálhatók az alternatív 
üzemanyagokhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása érdekében, az ezen 
üzemanyagokkal kapcsolatos infrastruktúra 
fejlesztésére irányuló szakpolitikákkal 
összhangban. Fontos továbbá, hogy a 
parkolók jég- és hómentesek maradjanak.

(15) Miközben általában a rendszeres 
heti pihenőidő és a hosszabb pihenőidők 
nem tölthetők a járműben, ettől eltérően 
bizonyos pihenőidők eltölthetők 
járművekben, feltéve, hogy a jármű olyan, 
tanúsítvánnyal rendelkező, biztonságos és 
védett parkolóban áll, amely kereskedelmi 
járművek számára biztosít 
parkolóhelyeket és a 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
szolgáltatási létesítményekkel rendelkezik. 
Kiemelten fontos, hogy a járművezetők 
olyan biztonságos és védett parkolót 
tudjanak találni, amely megfelelő szintű 
biztonságot kínál és megfelelő 
létesítményekkel rendelkezik. A Bizottság 
már megvizsgálta, hogy miként lehetne 
ösztönözni színvonalas parkolók 
kialakítását, ideértve a szükséges 
minimumkövetelményeket is. Ezért a 
Bizottságnak biztonságos és védett 
parkolókra vonatkozó előírásokat kell 
kidolgoznia. Ezeknek az előírásoknak 
hozzá kell járulniuk színvonalas parkolók 
kialakításának az előmozdításához. Az 
előírások felülvizsgálhatók az alternatív 
üzemanyagokhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása érdekében, az ezen 
üzemanyagokkal kapcsolatos infrastruktúra 
fejlesztésére irányuló szakpolitikákkal 
összhangban. Fontos továbbá, hogy a 
parkolók jég- és hómentesek maradjanak.

Or. en

Indokolás

A kabinban való alvás tiltása nem fogja javítani a vezetők szociális és munkakörülményeit, ha 
nem áll rendelkezésre elég biztonságos és védett parkolóhely. Emellett a Covid19-járvány 
utáni hosszú időszak alatt a kabinban való alvás védené a vezetők egészségét. 
Bebizonyosodott, hogy hiányzik kb. 100 000 biztonságos és védett parkolóhely, valamint WC-
vel, zuhanyozókkal és megfigyelőkamerákkal stb. felszerelt parkolókból is kevés van. Ezért a 
kabinon kívüli alvásra vonatkozó követelményt össze kell kapcsolni az EU-ban rendelkezésre 
álló parkolóhelyekkel, és átmeneti időszakot kell létrehozni, amíg meg nem épülnek a 
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szükséges parkolóhelyek.

Módosítás 5
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
32 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(32a) Figyelembe véve a 
nehézgépjárművel történő szállítás 
vészhelyzetekben betöltött alapvető 
szerepét, ahogy az egyértelműen 
bebizonyosodott a Covid19-válsággal 
összefüggésben, garantálni kell a 
járművek azonnali hozzáférhetőségét és 
korlátlan mozgását az EU egységes piacán 
a fogyasztók és a vállalkozások igényeinek 
kielégítése, valamint az alapvető 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása érdekében.     Ennek 
érdekében a szolgáltatásnyújtásra 
vonatkozóan e rendeletben foglalt egyedi 
szabályokat uniós szinten fel kell 
függeszteni a válság és a helyreállítási 
időszak idejére. E szabályok közé 
tartoznak a járműben és a 
parkolóhelyeken töltendő rendszeres 
pihenőidőkről, a napi pihenőidők 
gyakoriságáról, valamint a járművezető 
azon választásáról szóló rendelkezések, 
hogy pihenőidejét valamely 
helyszínen, többek között a munkáltató 
székhelye vagy a tartózkodási helye 
szerinti tagállamon kívüli helyszínen tölti.

Or. en

Indokolás

A vezetési időre, a minimumszünetekre, valamint a pihenőidőre vonatkozó javasolt 
szabályozás további végrehajtási költségeket, valamint túlzott adminisztratív terheket teremt a 
vállalkozások számára. Az ilyen rendelkezések ellentétesek a járművezető szabadságával 
abban a tekintetben, hogy hol tölti heti pihenőidejét. Emellett a tanácsi álláspont 
rendelkezései csökkentik a szállítási műveletek rugalmasságát és a járművezetők 
rendelkezésre állását. A peremterületeken elhelyezkedő tagállamok fuvarozási vállalkozásai 
különösen hátrányos helyzetben lesznek, mivel a vezetők hosszú visszautazásai miatt 
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költségeik meg fognak nőni. E tényezők együtt a válsággal szembeni alacsony ellenálló 
képességhez és hatékonytalansághoz vezetnek az alapvető szállítási szolgáltatások terén.

Módosítás 6
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) Bármely két, egymást követő héten 
a járművezetőnek tartania kell legalább:

törölve

a) két rendszeres heti pihenőidőt; vagy
b) egy rendszeres heti pihenőidőt és egy 
legalább 24 órás csökkentett heti 
pihenőidőt.
A heti pihenőidőnek legkésőbb az előző, 
heti pihenőidő végétől számított hat, 24 
órás időszak végén meg kell kezdődnie.
Az első albekezdéstől eltérve, nemzetközi 
áruszállítást végző járművezető a székhely 
szerinti tagállamon kívül két egymást 
követő csökkentett heti pihenőidőt tarthat, 
feltéve, hogy a járművezető bármely négy 
egymást követő héten legalább négy, heti 
pihenőidőt tart, amelyek közül legalább 
kettő rendszeres heti pihenőidő.
E bekezdés alkalmazásában a 
járművezetőt nemzetközi szállítást 
végzőnek kell tekinteni, ha két egymást 
követő csökkentett heti pihenőidőt a 
munkáltató székhelye szerinti tagállamon 
és a járművezető tartózkodási helye 
szerinti országon kívül kezd meg.;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás vissza kívánja állítani a parlamenti első olvasatbeli álláspont egy 
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rendelkezését, és vissza kíván térni az 561/2006/EK rendelet jelenleg alkalmazandó, a 
pihenőidők megszervezéséről szóló rendelkezéseihez a kéthetes referencia-időszakkal.

Módosítás 7
Deirdre Clune

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve, nemzetközi 
áruszállítást végző járművezető a székhely 
szerinti tagállamon kívül két egymást 
követő csökkentett heti pihenőidőt tarthat, 
feltéve, hogy a járművezető bármely négy 
egymást követő héten legalább négy, heti 
pihenőidőt tart, amelyek közül legalább 
kettő rendszeres heti pihenőidő.

Az első albekezdéstől eltérve, a 
járművezető két egymást követő 
csökkentett heti pihenőidőt tarthat, feltéve, 
hogy a járművezető bármely négy egymást 
követő héten legalább négy, heti 
pihenőidőt tart, amelyek közül legalább 
kettő rendszeres heti pihenőidő.

Or. en

Indokolás

A két egymást követő csökkentett heti pihenőidő tartásának lehetőségét a belföldi fuvarozásra 
is alkalmazni kell, nem csak a nemzetközire.

Módosítás 8
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) A rendszeres heti pihenőidők és a 
korábbi csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott, 45 óránál 
hosszabb heti pihenőidők nem tarthatók a 
járműben. Ezeket megfelelő alvási és 

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 
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tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, 
erre alkalmas genderbarát szálláshelyen 
kell megtartani.

fekvőhellyel rendelkezik minden 
járművezető számára, és a jármű álló 
helyzetben van.

A rendszeres heti pihenőidők és a korábbi 
csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott, 45 óránál 
hosszabb heti pihenőidők nem tarthatók a 
járműben. Ezeket megfelelő alvási és 
tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, 
erre alkalmas genderbarát szálláshelyen 
kell megtartani.
A második albekezdéstől eltérve a 
rendszeres heti pihenőidő és a korábbi 
csökkentett heti pihenőidőt ellentételező 
45 óránál hosszabb heti 
pihenőidők eltölthetők járművekben, 
feltéve, hogy a jármű olyan, 
tanúsítvánnyal rendelkező, biztonságos és 
védett parkolóban áll, amely kereskedelmi 
járművek számára biztosít 
parkolóhelyeket és a 8a. cikkben foglalt 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
szolgáltatási létesítményekkel rendelkezik.
[HL: három évvel a hatálybalépés után]-
ig a jármű parkolhat olyan szokványos 
parkolózónában is, amely rendelkezik az 
alapvető szolgáltatási létesítményekkel. A 
vonatkozó időszakot a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
további két évvel meghosszabbíthatja, 
amennyiben a biztonságos és védett 
parkolók rendelkezésre állásáról szóló 
bizottsági jelentés eredményei szerint az 
Európai Unión belül nem elegendő a 
tanúsítvánnyal rendelkező biztonságos és 
védett parkolók száma a jelentés szerinti 
szükségletek kielégítésére.
A járművön kívüli szálláshellyel 
kapcsolatos költségeket és a biztonságos 
és védett parkolók igénybevételéből 
fakadó díjakat a munkáltatónak kell 
fedeznie.

Or. en

Indokolás

A kabinban való alvás tiltása nem fogja javítani a vezetők szociális és munkakörülményeit, ha 
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nem áll rendelkezésre elég biztonságos és védett parkolóhely. Emellett a Covid19-járvány 
utáni hosszú időszak alatt a kabinban való alvás védené a vezetők egészségét. 
Bebizonyosodott, hogy hiányzik kb. 100 000 biztonságos és védett parkolóhely, valamint WC-
vel, zuhanyozókkal és megfigyelőkamerákkal stb. felszerelt parkolókból is kevés van. Ezért a 
kabinon kívüli alvásra vonatkozó követelményt össze kell kapcsolni az EU-ban rendelkezésre 
álló parkolóhelyekkel, és átmeneti időszakot kell létrehozni, amíg meg nem épülnek a 
szükséges parkolóhelyek.

Módosítás 9
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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.

A rendszeres heti pihenőidők és a korábbi 
csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott, 45 óránál 
hosszabb heti pihenőidők nem tarthatók a 
járműben. Ezeket megfelelő alvási és 
tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, 
erre alkalmas genderbarát szálláshelyen 
kell megtartani.
A második albekezdéstől eltérve a 
rendszeres heti pihenőidő és a korábbi 
csökkentett heti pihenőidőt ellentételező 
45 óránál hosszabb heti pihenőidők 
eltölthetők járművekben, feltéve, hogy a 
jármű olyan, tanúsítvánnyal rendelkező, 
biztonságos és védett parkolóban áll, 
amely kereskedelmi járművek számára 
biztosít parkolóhelyeket és a 8a. cikkben 
foglalt minimumkövetelményeknek 
megfelelő szolgáltatási létesítményekkel 
rendelkezik.
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[HL: három évvel a hatálybalépés után]-
ig a jármű parkolhat olyan szokványos 
parkolózónában is, amely rendelkezik az 
alapvető szolgáltatási létesítményekkel. A 
vonatkozó időszakot a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
további két évvel meghosszabbíthatja, 
amennyiben a biztonságos és védett 
parkolók rendelkezésre állásáról szóló 
bizottsági jelentés eredményei szerint az 
Európai Unión belül nem elegendő a 
tanúsítvánnyal rendelkező biztonságos és 
védett parkolók száma a jelentés szerinti 
szükségletek kielégítésére.

Or. en

Módosítás 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

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

A Tanács álláspontja Módosítás

A járművön kívüli szálláshellyel 
kapcsolatos költségeket a munkáltatónak 
kell fedeznie.;

A járművön kívüli szálláshellyel 
kapcsolatos költségeket és a biztonságos és 
védett parkolók igénybevételéből fakadó 
díjakat a munkáltatónak kell fedeznie.

Or. en

Módosítás 11
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

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

(8a) A szállítási vállalkozásnak oly 
módon kell megszerveznie a járművezetők 
munkáját, hogy azok minden, négy 
egymást követő hétből álló időszakban 
vissza tudjanak térni a munkáltatónak a 
székhelye szerinti tagállamban található 
azon működési központjába, amely a 
járművezető szokásos állomáshelye és ahol 
a járművezető heti pihenőideje kezdetét 
veszi, vagy a járművezetők tartózkodási 
helyére annak érdekében, hogy legalább 
egy rendszeres heti pihenőidőt vagy egy 45 
óránál hosszabb, a csökkentett heti 
pihenőidő kompenzációjaként tartott heti 
pihenőidőt tarthassanak.

(8a) A szállítási vállalkozásnak oly 
módon kell megszerveznie a járművezetők 
munkáját, hogy azok minden, négy 
egymást követő hétből álló időszakban 
vissza tudjanak térni a munkáltatónak a 
székhelye szerinti tagállamban található 
azon működési központjába, amely a 
járművezető szokásos állomáshelye és ahol 
a járművezető heti pihenőideje kezdetét 
veszi, vagy a járművezetők tartózkodási 
helyére, vagy a járművezető által 
választott bármely helyre annak érdekében, 
hogy legalább egy rendszeres heti 
pihenőidőt vagy egy 45 óránál hosszabb, a 
csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott heti pihenőidőt 
tarthassanak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás vissza kívánja állítani a parlamenti első olvasatbeli álláspont egy 
rendelkezését, amely nem került bele megfelelően a tanácsi álláspontba. Tisztázni is kívánja a 
szöveg értelmezését. A vezető rákényszerítése arra, hogy egy konkrét helyre térjen vissza, sérti 
az EU alapvető szabadságait. A társjogalkotó célja az volt, hogy arra kötelezze a fuvarozási 
vállalatot, hogy oly módon szervezze meg a járművezető munkáját, hogy az vissza tudjon térni 
egy adott helyre, ha a járművezető ezt akarja. Máskülönben a járművezető szabadon dönthet 
a pihenőidő eltöltésére szolgáló úti célról/helyről.

Módosítás 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(8a) A szállítási vállalkozásnak oly 
módon kell megszerveznie a járművezetők 
munkáját, hogy azok minden, négy 
egymást követő hétből álló időszakban 
vissza tudjanak térni a munkáltatónak a 

(8a) A szállítási vállalkozásnak oly 
módon kell megszerveznie a járművezetők 
munkáját, hogy azok minden, négy 
egymást követő hétből álló időszakban 
vissza tudjanak térni a munkáltatónak a 
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székhelye szerinti tagállamban található 
azon működési központjába, amely a 
járművezető szokásos állomáshelye és ahol 
a járművezető heti pihenőideje kezdetét 
veszi, vagy a járművezetők tartózkodási 
helyére annak érdekében, hogy legalább 
egy rendszeres heti pihenőidőt vagy egy 45 
óránál hosszabb, a csökkentett heti 
pihenőidő kompenzációjaként tartott heti 
pihenőidőt tarthassanak.

székhelye szerinti tagállamban található 
azon működési központjába, amely a 
járművezető szokásos állomáshelye és ahol 
a járművezető heti pihenőideje kezdetét 
veszi, vagy a járművezetők tartózkodási 
helyére, vagy a járművezető által 
választott bármely helyre annak érdekében, 
hogy legalább egy rendszeres heti 
pihenőidőt vagy egy 45 óránál hosszabb, a 
csökkentett heti pihenőidő 
kompenzációjaként tartott heti pihenőidőt 
tarthassanak.

Or. en

Módosítás 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
561/2006/EK rendelet
8a cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A Bizottság 2024. december 31-ig 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a járművezetők által 
igénybe vehető megfelelő pihenőhelyek és 
a védett parkolók rendelkezésre állásáról, 
valamint a (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
összhangban tanúsított biztonságos és 
védett parkolók kiépüléséről. A jelentésben 
a Bizottság felsorolhat olyan 
intézkedéseket, amelyek a biztonságos és 
védett parkolók számának növelését és 
minőségének javítását szolgálják.

4. Legkésőbb [HL: három évvel e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontját követően] a Bizottság jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a járművezetők által igénybe 
vehető megfelelő pihenőhelyek és a védett 
parkolók rendelkezésre állásáról, valamint 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szerint tanúsított biztonságos és védett 
parkolók kiépüléséről. A jelentés 
különösen kitér a tanúsítvánnyal 
rendelkező biztonságos és védett parkolók 
számára és elhelyezkedésére, a 
kapacitásukra és használatukra, valamint 
a további helyek és létesítmények iránti 
keresletre vonatkozó információkra. A 
Bizottság e jelentés alapján adott esetben 
javaslatot tesz a tanúsítvánnyal 
rendelkező biztonságos és védett parkolók 
számát növelő intézkedésekre és/vagy a 8. 
cikk negyedik albekezdésében foglalt 
átmeneti időszakot további két évvel 
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meghosszabbító intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 14
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
561/2006/EK rendelet
8a cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A Bizottság 2024. december 31-ig 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a járművezetők által 
igénybe vehető megfelelő pihenőhelyek és 
a védett parkolók rendelkezésre állásáról, 
valamint a (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
összhangban tanúsított biztonságos és 
védett parkolók kiépüléséről. A jelentésben 
a Bizottság felsorolhat olyan 
intézkedéseket, amelyek a biztonságos és 
védett parkolók számának növelését és 
minőségének javítását szolgálják.

4. Legkésőbb [HL: három évvel e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontját követően] a Bizottság jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a járművezetők által igénybe 
vehető megfelelő pihenőhelyek és a védett 
parkolók rendelkezésre állásáról, valamint 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szerint tanúsított biztonságos és védett 
parkolók kiépüléséről. A jelentés 
különösen kitér a tanúsítvánnyal 
rendelkező biztonságos és védett parkolók 
számára és elhelyezkedésére, a 
kapacitásukra és használatukra, valamint 
a további helyek és létesítmények iránti 
keresletre vonatkozó információkra. A 
Bizottság e jelentés alapján adott esetben 
javaslatot tesz a tanúsítvánnyal 
rendelkező biztonságos és védett parkolók 
számát növelő intézkedésekre és/vagy a 8. 
cikk (8) bekezdésében foglalt átmeneti 
időszakot további két évvel 
meghosszabbító intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

Bebizonyosodott, hogy hiányzik kb. 100 000 biztonságos és védett parkolóhely, és még 
nagyobb a hiány a pihenéshez megfelelő létesítményekkel, pédául WC-vel, zuhanyozókkal, 
világítással, megfigyelőkamerákkal és kerítéssel lezárt területtel felszerelt parkolókból. Ezért 
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a kabinon kívüli alvásra vonatkozó követelményt össze kell kapcsolni az EU-ban 
rendelkezésre álló parkolóhelyekkel, és átmeneti időszakot kell létrehozni, amíg meg nem 
épülnek a szükséges parkolóhelyek. Emellett hiányoznak az adott parkolók közvetlen 
szomszédságában lévő szálláshelyek is. Ezért a kabinon kívüli alvásra vonatkozó követelményt 
össze kell kapcsolni az EU-ban rendelkezésre álló parkolóhelyekkel, és átmeneti időszakot 
kell létrehozni, amíg meg nem épülnek a szükséges parkolóhelyek.

Módosítás 15
Clotilde Armand

A Tanács álláspontja
2 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

2a. cikk
Vis maior

Rendkívüli és előre nem látható, vis 
maiornak minősülő körülmények, például 
egészségügyi válság, környezeti 
vészhelyzet vagy társadalmi-politikai és 
katonai jellegű vészhelyzet esetén, és 
amennyiben a határokon átnyúló 
fuvarozás hatékony folytatásának nagy 
társadalmi-gazdasági jelentősége van, a 
Bizottság felfüggeszti e rendelet alábbi 
rendelkezéseit a vészhelyzet és a 
helyreállítás idejére, hogy megkönnyítse 
az utasokat és árukat szállító gépjárművek 
közlekedését, és biztosítsa, hogy a sürgős 
szállításokhoz rendelkezésre álljanak a 
járművek és a járművezetők:
a) Az 561/2006/EK rendelet 8. cikkének 
(6) bekezdését módosító és a heti 
pihenőidőkről szóló rendelkezéseket 
bevezető 1. cikk (1) bekezdésének 6a. 
pontja;
b) Az 561/2006/EK rendelet 8. cikkének 
(8) bekezdését módosító és a heti 
pihenőidők járművekben való eltöltését 
tiltó 1. cikk (1) bekezdésének 6c. pontja;
c) A 8. cikket az 561/2006/EK rendelet 8a. 
cikkének beillesztésével módosító és a 
járművezetőket heti pihenőidejükre 
tartózkodási helyükre vagy a munkáltató 
székhelye szerinti tagállamba való 
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visszatérésre kötelező 1. cikk (1) 
bekezdésének 6d. pontja;
E felfüggesztés az Európai Parlament és a 
Tanács értesítését követően azonnal 
hatályba lép. Az illetékes nemzeti 
hatóságok haladéktalanul tájékoztatják a 
nyilvántartott fuvarozási vállalkozásokat a 
fenti felfüggesztésről.

Or. en

Indokolás

A vezetési időre, a minimumszünetekre, valamint a pihenőidőre vonatkozó javasolt 
szabályozás további végrehajtási költségeket, valamint túlzott adminisztratív terheket teremt a 
vállalkozások számára. Az ilyen rendelkezések ellentétesek a járművezető szabadságával 
abban a tekintetben, hogy hol tölti heti pihenőidejét. Emellett e rendelkezések csökkentik a 
szállítási műveletek rugalmasságát és a járművezetők rendelkezésre állását. A 
peremterületeken elhelyezkedő tagállamok fuvarozási vállalkozásai különösen hátrányos 
helyzetben lesznek, mivel a vezetők hosszú visszautazásai miatt költségeik meg fognak nőni. E 
tényezők együtt a válsággal szembeni alacsony ellenálló képességhez és hatékonytalansághoz 
vezetnek az alapvető szállítási szolgáltatások terén.

Módosítás 16
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

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 …[illesszék be a dátumot: 18 
hónappal az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetésének 
időpontját követően]-án/én lép hatályba.

Ezt a rendeletet … [illessze be a 
dátumot: 18 hónappal a hatálybalépés 
dátuma után]-tól/től kell alkalmazni.
 [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 
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helyzetére és a járművezetők egészségügyi 
biztonsági helyzetére gyakorolt hatásról, 
és adott esetben javaslatot tesz e rendelet 
módosítására, figyelembe véve az ágazat 
új piaci helyzetét.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi Covid19-válság, valamint közúti árufuvarozási piacon a gazdasági és 
egészségbiztonsági helyzet példa nélküli bizonytalansága miatt el kell halasztani e rendelet 
hatálybalépését, miközben az Európai Bizottság a válság utáni új piaci helyzetet elemző és az 
új rendelet uniós közúti árufuvarozási piacra gyakorolt hatását értékelő megfelelő 
hatástanulmányt készít. A szabályok kiigazítása érdekében a Bizottságnak javaslatot kell 
tennie e jogi aktus megfelelő módosításaira, mielőtt az hatályba lép.


