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Módosítás 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel az 
S&D képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Módosítás 17
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
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employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Módosítás 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát. 

Or. pt

Indokolás

Os condutores independentes estão, desde Março de 2009, incluídos no âmbito de aplicação 
da Directiva 2002/15/EC. A proposta da Comissão vai em sentido contrário aos 
compromissos assumidos anteriormente e das posições do PE e do CESE1. Uma posição 
inaceitável na medida em perpetua a discriminação entre trabalhadores,  propõe a aplicação 
de condições de trabalho mais desfavoráveis, por ex. no que se refere ao trabalho nocturno e 
levanta sérias preocupações quanto à saúde e segurança dos condutores, à segurança 
rodoviária em geral e aos correspondentes perigos para quem circula nas estradas.

Módosítás 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck az S&D képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azok az utazó munkavállalók, akik 
nem tartoznak a közúti szállításra 

                                               
1 Resolução do PE P_TA (2008)0475, de 9 de Outubro de 2008, sobre a implementação da legislação social no 
domínio dos transportes rodoviários; e Opinião TEN/367 - CESE 619/2009
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vonatkozó egyes szociális jogszabályok 
összehangolásáról szóló, 2006. március 
15-i 561/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 hatálya alá, ezen 
irányelv hatálya alá kellene, hogy 
tartozzanak.
1HL L 102., 2006.4.11., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az a tény, hogy egyes utazó munkavállalók nem tartoznak a vezetési és pihenőidőről szóló 
561/2006/EK rendelet hatálya alá, valamint a munkaidő-irányelv hatálya alá sem, egyfelől a 
verseny torzulásához vezet, másfelől rontja a közúti közlekedés biztonságát.

Módosítás 20
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek 
munkaidejének szervezéséről szóló, 2002. 
március 11-i 2002/15/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv a munkaidő 
szervezésével kapcsolatban 
minimumkövetelményeket állapít meg a 
közúti fuvarozásban utazó tevékenységet 
végző személyek egészségének védelme és 
biztonságának növelése, a közúti 
közlekedés biztonságának fokozása és a 
versenyfeltételek összehangolása céljából.

(2) A közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek 
munkaidejének szervezéséről szóló, 2002. 
március 11-i 2002/15/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv a munkaidő 
szervezésével kapcsolatban 
minimumkövetelményeket állapít meg a 
közúti fuvarozásban utazó tevékenységet 
végző személyek egészségének védelme és 
biztonságának növelése, a közúti 
közlekedés biztonságának fokozása és a 
versenyfeltételek összehangolása céljából.
Mivel az irányelv eleve 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
átültetése nem vezethet a munkavállalók 
alacsonyabb szintű védelméhez vagy az 
egyes tagállamokban az általános 
munkajog vagy a kollektív szerződések 
szerint meghatározott kedvezőbb feltételek 
kisebb mértékű figyelembevételéhez.
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Or. pt

Módosítás 21
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
egymás között ki kellene cserélniük bevált 
gyakorlataikat és ki kellene küszöbölniük 
a kényszervállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas az S&D képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha a tagállamok különbözőképpen 
értelmezik, alkalmazzák és hajtják végre a 
2002/15/EK irányelv rendelkezéseit, a 
fuvarozási vállalkozások és a 
gépjárművezetők pedig nem tartják be a 
munkaidőre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, az torzítja a 
versenyt, és veszélyezteti a 
gépjárművezetők biztonságát, illetve 
egészségét.

(6) Ha a tagállamok különbözőképpen 
értelmezik, alkalmazzák és gyengén hajtják 
végre a 2002/15/EK irányelv 
rendelkezéseit, a fuvarozási vállalkozások 
és a gépjárművezetők pedig nem tartják be 
a munkaidőre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, az torzítja a 
versenyt, és veszélyezteti a 
gépjárművezetők biztonságát, illetve 
egészségét.

Or. en

Indokolás

A tisztességes verseny megvalósítása érdekében a tagállamoknak megfelelőbben végre kell 
hajtaniuk a 2002/15/EK irányelv rendelkezéseit.
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Módosítás 23
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A kényszervállalkozóként 
tevékenykedő gépjárművezetők 
jelenségének megjelenését és erősödését 
tudomásul kell venni. Ez jelentős akadályt 
jelent azon erőfeszítésekkel szemben, 
amelyek azonos feltételeket biztosítanak a 
munkaerő piacon és még inkább 
súlyosbítja a be nem jelentett 
foglalkoztatás jelenségét, mivel az érintett 
munkáltatók nem fizetik be a vonatkozó 
munkáltatói járulékokat. Megfelelő 
intézkedéseket kell hozni e jelenség 
leküzdésére nemzeti és európai szinten az 
ellenőrzések fokozása és az ilyen 
esetekben érintett munkáltatókra történő 
bírság kiszabása révén. 

Or. el

Indokolás

Fontos határozott intézkedést hozni a kényszervállalkozás jelenségével szemben, mivel az a be 
nem jelentett foglalkoztatás egyik formája és csökkenti a nemzeti biztosítási rendszerek 
bevételét. 

Módosítás 24
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság jelentésére és a 
hatásvizsgálatra való figyelemmel 
indokolt az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőket 
kizárni a 2002/15/EK irányelv hatálya 

törölve
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alól.

Or. it

Indokolás

Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőknek a munkairőről szóló ezen 
irányelv hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel az S&D 
képviselőcsoport nevében, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság jelentésére és a 
hatásvizsgálatra való figyelemmel indokolt 
az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetőket kizárni a 
2002/15/EK irányelv hatálya alól.

(7) A Bizottság jelentésére és a 
hatásvizsgálatra való figyelemmel indokolt 
az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetőket a 2002/15/EK 
irányelv hatálya alá vonni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2007-es jelentése (COM(2007)0266 végleges) támogatja az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetők bevonását, és a 3.2. fejezetben felsorakoztatja az 
önálló vállalkozó gépjárművezetők bevonása mellett szóló összes érvet: az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytatók túl hosszú munkaidőben dolgoznak, jelentős fizikai munkát végezve, 
ami hozzájárul a közúti közlekedés biztonságát értelemszerűen érintő fáradtsághoz.

Módosítás 26
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság jelentésére és a
hatásvizsgálatra való figyelemmel 
indokolt az önálló vállalkozói 

(7) Közérdek továbbá, hogy a munkaidőre
és a vezetési, illetve pihenőidőre vonatkozó 
szabályok minden hivatásos 
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tevékenységet folytató gépjárművezetőket 
kizárni a 2002/15/EK irányelv hatálya 
alól.

gépjárművezető, köztük az önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató
gépjárművezetők esetében is egyformán 
érvényesek legyenek, hogy biztosítani 
lehessen e munkavállalók és a közúti 
közlekedés biztonságát.

Or. pt

Módosítás 27
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság jelentésére és a 
hatásvizsgálatra való figyelemmel 
indokolt az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőket 
kizárni a 2002/15/EK irányelv hatálya 
alól.

(7) Mivel a 2002/15 az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőkre 
csak 2009. március 23-tól vonatkozott, túl 
korai lenne annak rendelkezéseinek 
következményeit az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőkre 
kiterjeszteni. Az irányelvnek a 
tagállamokban történő végrehajtásáról 
szóló bizottsági jelentést ezért azon önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők bizottságánál kell 
előterjeszteni, akikre az irányelv 
alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

A közúti közlekedés biztonságának biztosítása és a gépjárművezetők egészségének védelme 
érdekében az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre ki kell terjednie a 
2002/15/EK irányelv hatályának. Ami a közúti közlekedeés biztonságát és a többi közúti 
közlekedésben részt vevőt illeti, lényegtelen, hogy egy nehézgépjármű volánjánál ülő 
túlhajszolt gépjárművezető önálló vállalkozói tevékenységet folytat-e vagy sem. Az önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre kevesebb, mint egy éve vonatkoznak az 
irányelv rendelkezései, és ezért szükséges felmérni az irányelv módosítása előtt hatásaik 
bevonásának felmérését.
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Módosítás 28
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság jelentésére és a 
hatásvizsgálatra való figyelemmel indokolt
az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetőket kizárni a 
2002/15/EK irányelv hatálya alól.

(7) A Bizottság jelentésére és a 
hatásvizsgálatra való figyelemmel az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató
fuvarozóknak a 2002/15/EK irányelv 
hatálya alatt kell maradniuk.

Or. de

Indokolás

A „fuvarozó” szó egyértelművé teszi, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők valódi vállalkozók, nem pedig színlelt önálló vállalkozók. Eddig a munkaidő 
korlátozások nem terjedtek ki az önálló vállalkozói tevékenységet folytató fuvarozókra, és a 
„kell ...maradniuk” fordulat használata az „indokolt...kizárni” helyett ezt egyértelművé teszi.

Módosítás 29
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az önálló vállalkozók egyelőre 
semmilyen ágazatban nem tartoznak 
munkaidő korlátozás alá. Egyik 
jellemzőjük, hogy szabadon választhatják 
meg munkaidejüket, felelősségük 
tudatában. Ezt a szabadságot minden 
ágazatban fenn kell tartani.

Or. de

Indokolás

Az önálló vállalkozói tevékenység természetét egyértelműbbé kell tenni. Az önálló vállalkozók 
az európai gazdaság alapkövei. E preambulumbekezdés egyértelművé teszi számukra, hogy az 
Európai Parlamentnek nem áll szándékában a feladataik elvégzéséhez fűződő 
szabadságukban őket korlátozni.
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Módosítás 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas az S&D képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mindazonáltal kívánatos, hogy a 
tagállamok a továbbiakban is felhívják az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a 
túl hosszú munkaidő, a nem megfelelő 
pihenés és a felaprózott munkarend 
károsan hat az egészségükre és a 
biztonságukra, és a közúti közlekedés 
biztonságát is rontja.

törölve

Or. en

Indokolás

Erre a bekezdésre többé már nincs szükség, ha az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőket bevonják az irányelv hatálya alá.

Módosítás 31
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mindazonáltal kívánatos, hogy a 
tagállamok a továbbiakban is felhívják az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a túl 
hosszú munkaidő, a nem megfelelő pihenés 
és a felaprózott munkarend károsan hat az 
egészségükre és a biztonságukra, és a 
közúti közlekedés biztonságát is rontja.

(8) Mindazonáltal kívánatos, hogy a 
tagállamok a továbbiakban is felhívják az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a túl 
hosszú munkaidő, a nem megfelelő pihenés 
és a felaprózott munkarend károsan hat az 
egészségükre és a biztonságukra, és a 
közúti közlekedés biztonságát is rontja; 
Hasonlóképpen fontos az is, hogy a 
tagállamok tegyenek erőfeszítéseket a 
színlelt önálló vállalkozók visszaszorítása 
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érdekében és annak biztosítására, hogy 
állandó jellegű foglalkoztatás esetén ne 
kerüljön sor bizonytalan 
munkakörülmények alkalmazására.

Or. pt

Módosítás 32
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mindazonáltal kívánatos, hogy a 
tagállamok a továbbiakban is felhívják az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a
túl hosszú munkaidő, a nem megfelelő 
pihenés és a felaprózott munkarend 
károsan hat az egészségükre és a 
biztonságukra, és a közúti közlekedés 
biztonságát is rontja.

(8) Mivel az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetők a 
3820/85/EGK rendelet rendelkezéseinek 
hatálya alá tartoznak, azonban a
93/104/EK irányelv hatálya alá nem, a 
jelen irányelv rendelkezéseinek hatálya 
alatt is maradniuk kell.

Or. de

Indokolás

A közúti közlekedés biztonságának biztosítása és a gépjárművezetők egészségének védelme 
érdekében az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre ki kell terjedni a 
2002/15/EK irányelv hatályának. Ami a közúti közlekedeés biztonságát és a többi közúti 
közlekedésben részt vevőt illeti, lényegtelen, hogy egy nehézgépjármű volánjánál ülő 
túlhajszolt gépjárművezető önálló vállalkozói tevékenységet folytat-e vagy sem. Az önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre kevesebb, mint egy éve vonatkoznak az 
irányelv rendelkezései, és ezért szükséges felmérni az irányelv módosítása előtt hatásaik 
bevonásának felmérését.
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Módosítás 33
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mindazonáltal kívánatos, hogy a 
tagállamok a továbbiakban is felhívják az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a túl 
hosszú munkaidő, a nem megfelelő pihenés 
és a felaprózott munkarend károsan hat az 
egészségükre és a biztonságukra, és a 
közúti közlekedés biztonságát is rontja.

(8) Mindazonáltal kívánatos, hogy a 
tagállamok a továbbiakban is felhívják az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató
fuvarozók figyelmét arra, hogy a túl hosszú 
munkaidő, a nem elegendő pihenés és a 
felaprózott munkarend károsan hat az 
egészségükre és a biztonságukra, és a 
közúti közlekedés biztonságát is rontja.

Or. de

Indokolás

A „fuvarozók” szó egyértelművé teszi, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők valódi vállalkozók, nem pedig színlelt önálló vállalkozók.

Módosítás 34
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mindazonáltal kívánatos, hogy a 
tagállamok a továbbiakban is felhívják az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a túl 
hosszú munkaidő, a nem megfelelő pihenés 
és a felaprózott munkarend károsan hat az 
egészségükre és a biztonságukra, és a 
közúti közlekedés biztonságát is rontja.

(8) Mindazonáltal kívánatos, hogy a 
tagállamok a továbbiakban is felhívják az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a túl 
hosszú munkaidő, a nem megfelelő pihenés 
és a felaprózott munkarend károsan hat az 
egészségükre és a biztonságukra, és a 
közúti közlekedés biztonságát is rontja. Ha 
az 561/2006/Ek rendeletben megállapított 
vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó 
szabályokat olyan mértékben megsértik, 
hogy indokolt azt feltételezni, hogy az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezető munkarendjének más 
jellemzői is negatív hatással lehetnek a 
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közúti közlekedés biztonságára, a 
tagállamoknak megfelelő intézkedést kell 
hozniuk e gépjárművezető 
munkarendjének kivizsgálására, és adott 
esetben a nemzeti jog szerint szankciókat 
kell kiszabniuk. 

Or. en

Indokolás

A vezetési idő és a piheőnidő durva megsértése azt jelölheti, hogy egy önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőnek munkarendjének más olyan jellemzői is vannak, 
amelyek negatív hatással lehetnek a közúti közlekedés biztonságára. A legtöbb tagállamban 
büntethető a fáradtság esetén történő vezetés. Ezért ha a vezetési időt és a pihenőidőt olyan 
mértékben megsértik, hogy indokolt azt feltételezni, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezető munkarendjének más jellemzői is negatív hatással lehetnek a közúti 
közlekedés biztonságára, a helyzetet ki kell vizsgálni és szankciót kell kiszabni. 

Módosítás 35
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A közúti közlekedés biztonságának 
fokozása érdekében és a közúti fuvarozás 
szerkezetében bekövetkezett változások 
miatt, úgy tűnik, hogy meg kell fontolni az 
561/2006/EK rendelet hatályának 
kiterjesztését a 3,5 tonnánál kisebb, 
például a 2,8-3,5 tonna közötti tömegű 
áruszállító járművek vezetőire, 
amennyiben ezt hatástanulmány támasztja 
alá.

Or. en
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Módosítás 36
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mivel a fel- és lepakolás a 
gépjárművezető munkájának olyan részét 
képezi, amely fáradtsághoz járulhat 
hozzá, meg kell fontolni, hogy e 
tevékenységeket a vezetési idő szerves 
részévé tegyék. E célból a Bizottságnak a 
végrehajtás érdekében ösztönzést kell 
éreznie arra, hogy a fel- és lepakolásra
fordított idő automatikus rögzítésének 
digitális tachográf segítségével történő 
megvalósíthatóságát tanulmányozza. 

Or. en

Indokolás

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Módosítás 37
Veronica Lope Fontagné

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A közúti közlekedés biztonságának 
javítására meg kell vizsgálni az 
561/20066EK rendelet annak érdekében 
történő módosítását, hogy a pihenőidő 
rugalmasabbá váljon azért, hogy az 
áruszállító gépjárművek vezetői számára 
− a két heti 90 óra vezetési idő túllépése 
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nélkül és a megfelelő napi és heti pihenő 
idő igénybe vétele mellett − legfeljebb 12 
napi vezetési idő engedélyezett egy heti 
pihenőidő kötelező igénybe vétele előtt.

Or. es

Indokolás

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Módosítás 38
Sógor Csaba

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az összes gépjárművezetőre, utazó 
munkavállalóra és önálló vállalkozó 
gépjárművezetőre a közúti szállításra 
vonatkozó egyes szociális jogszabályok 
összehangolásáról szóló 561/2006/EK 
rendelet vonatkozik. Általános érdek, hogy 
a vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó, 
valamennyi gépjárművezetőt érintő 
szabályokat megfelelően alkalmazzák, 
alkalmazásukat hatékonyan ellenőrizzék, 
és a rendeletben foglalt kötelezettségek 
figyelmen kívül hagyását megfelelőképpen 
szankcionálják.

Or. hu
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Módosítás 39
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az 561/2006/EK rendelet hatályának 
a 3,5 tonnánál kevesebb tömegű 
gépjárművekre történő kiterjesztése teljes 
mértékben ellentétes az Európai Unió 
azon előirányzott célkitűzésével, hogy a 
bürokráciát haladéktalanul csökkenteni 
kell. Az 561/2006/EK rendelet hatályának 
a 3,5 tonnánál kevesebb tömegű 
gépjárművekre történő kiterjesztése nem 
szerepel napirenden az Európai Unióban.

Or. de

Indokolás

In 2009 the Commission awarded the prize for the best idea to reduce bureaucracy to the 
author of a proposal to extend beyond a radius of 50 kms from their place of business, the 
distance for which tradesmen were exempt from the tachograph requirement and to remove 
the weight limit. In its Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU -
Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions (COM/2009/544) of October 2009, the 
Commission already announces its intention of exempting farmers and craftsmen from the 
obligation to use a tachograph for a distance of up to 100 km. 

Módosítás 40
Sógor Csaba

Irányelvre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A közúti közlekedés biztonságának 
fokozása érdekében és a közúti fuvarozás 
szerkezetében bekövetkezett változások 
miatt meg kell fontolni az 561/2006/EK 
rendelet kiterjesztését a 3,5 tonnánál 
kisebb tömegű, rendeltetésszerűen üzleti 
célra használt járművek vezetőire.
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Or. hu

Módosítás 41
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közösségi szabályozás csak akkor 
hatékony és eredményes, ha azt 
valamennyi tagállam végrehajtja, ha 
minden érintett szereplőre egyformán 
alkalmazzák, és ha rendszeresen és 
hatékonyan ellenőrzik.

(10) Az uniós szabályozás csak akkor 
hatékony és eredményes, ha azt 
valamennyi tagállam megfelelően
végrehajtja, ha minden érintett szereplőre 
egyformán alkalmazzák, ha rendszeresen 
és hatékonyan ellenőrzik, megsértését 
pedig bírságokkal szankcionálják az egyes 
tagállamokban kialakult ejárásoknak 
megfelelően.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritásnak megfelelően az uniós tagállamokban a munkaidő megsértése esetén már 
alkalmazandó bírságokat nem válthatják fel az uniós bírság előírások. A jogsértésekkel ezért 
a kialakult nemzeti eljárással összhangban kell foglalkozni.

Módosítás 42
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közösségi szabályozás csak akkor 
hatékony és eredményes, ha azt 
valamennyi tagállam végrehajtja, ha 
minden érintett szereplőre egyformán 
alkalmazzák, és ha rendszeresen és 
hatékonyan ellenőrzik.

(10) A közösségi szabályozás csak akkor 
hatékony és eredményes, ha azt 
valamennyi tagállam megfelelően
végrehajtja, ha minden érintett szereplőre 
egyformán alkalmazzák, és ha 
rendszeresen és hatékonyan ellenőrzik, 
megsértése esetén pedig megfelelő 
intézkedést hoznak.
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Or. en

Módosítás 43
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közösségi szabályozás csak akkor 
hatékony és eredményes, ha azt 
valamennyi tagállam végrehajtja, ha 
minden érintett szereplőre egyformán 
alkalmazzák, és ha rendszeresen és 
hatékonyan ellenőrzik.

(10) A közösségi szabályozás csak akkor 
hatékony és eredményes, ha azt 
valamennyi tagállam végrehajtja, ha 
minden érintett szereplőre egyformán 
alkalmazzák, és ha rendszeresen és 
hatékonyan értékelik és ellenőrzik.

Or. el

Indokolás

Az értékelés rendkívül fontos elem, mivel megjelöli, hogy szükség van-e bármilyen jövőbeli 
kiigazító intézkedésre.

Módosítás 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A követelmények betartásának 
ellenőrzése többszereplős, összetett feladat, 
ezért együttműködést igényel mind a 
tagállamok és a Bizottság között, mind az 
egyes tagállamok között.

(11) A követelmények betartásának 
ellenőrzése többszereplős, összetett feladat, 
ezért időben történő tájékoztatás nyújtást, 
koordinációt és együttműködést igényel 
mind a tagállamok és a Bizottság között, 
mind az egyes tagállamok között.

Or. bg



PE431.178v01-00 20/66 AM\805249HU.doc

HU

Módosítás 45
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A követelmények betartásának 
ellenőrzése többszereplős, összetett feladat, 
ezért együttműködést igényel mind a 
tagállamok és a Bizottság között, mind az 
egyes tagállamok között.

(11) A követelmények betartásának 
ellenőrzése többszereplős, összetett feladat, 
ezért együttműködést igényel mind a 
tagállamok és a Bizottság között, mind az 
egyes tagállamok között. A szociális
partnerek által a követelmények 
betartásának és érvényre juttatásának 
ellenőrzése tekintetében nyújtott 
hozzájárulást figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 46
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
a szociális partnerek aktív és lényegi 
részvételét mind a 2002/15/EK 
irányelvnek való megfelelés monitoringja, 
mind az ilyen monitoring eredményeinek 
értékelésére irányuló eljárás, illetve a 
tájékoztatási eljárás során egyaránt.

Or. el

Indokolás

A szociális partnerek részvétele rendkívül fontos minden szinten. Részt kell venniük az 
irányelv végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a monitoringjában, valamint az 
értékelésben és tájékoztatásban a rendelkezésre álló információs és kommunikációs 
csatornákon keresztül.  Ilyen módon az illetékes szervek több globális és átfogó információval 
rendelkeznek majd az irányelv előrehaladásáról és annak hatásairól.
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Módosítás 47
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szabályok végrehajtásában, 
alkalmazásában és érvényesítésében 
felmerült hiányosságok orvoslása 
érdekében tehát célszerű a 2002/15/EK 
irányelvet korszerűsíteni, egyértelművé 
téve az alkalmazási kört, megerősítve a 
tagállamok közötti közigazgatási 
együttműködést, valamint elősegítve az 
információk és a bevált gyakorlati 
megoldások egymás közötti cseréjét.

(12) A szabályok végrehajtásában, 
alkalmazásában és érvényesítésében 
felmerült hiányosságok hatékony orvoslása 
érdekében tehát célszerű a 2002/15/EK 
irányelvet korszerűsíteni, egyértelművé 
téve az alkalmazási kört, a felesleges 
adminisztratív terhek minimalizálása 
érdekében lényegesen megerősítve a 
tagállamok közötti közigazgatási 
együttműködést, valamint elősegítve az 
információk és a legjobb gyakorlatok
egymás közötti cseréjét.

Or. el

Indokolás

Az ellenőrzéseknek hatékonynak kell lenniük, és ezzel párhuzamosan minimalizálni kell a 
felesleges adminisztratív terheket. A tagállamoknak jól együtt kell működniük az irányelv 
sikeres végrehajtásának és az annak való teljes megfelelés biztosítása érdekében.

Módosítás 48
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szabályok végrehajtásában, 
alkalmazásában és érvényesítésében 
felmerült hiányosságok orvoslása 
érdekében tehát célszerű a 2002/15/EK 
irányelvet korszerűsíteni, egyértelművé 
téve az alkalmazási kört, megerősítve a 
tagállamok közötti közigazgatási 
együttműködést, valamint elősegítve az 
információk és a bevált gyakorlati 

(12) A szabályok végrehajtásában, 
alkalmazásában és érvényesítésében 
felmerült hiányosságok orvoslása 
érdekében tehát célszerű a 2002/15/EK 
irányelvet korszerűsíteni, egyértelművé 
téve az alkalmazási kört, megerősítve a 
tagállamok közötti közigazgatási 
együttműködést, valamint elősegítve az 
információk és a legjobb gyakorlati 
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megoldások egymás közötti cseréjét. megoldások egymás közötti cseréjét.

Or. en

Módosítás 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az adatcsere javítása érdekében ki 
kell fejleszteni egy európai 
információcsere-rendszert. Ez ahhoz 
vezethet, hogy a jövőben a munkaidőre 
vonatkozó közúti ellenőrzéseket egy másik 
tagállamban is lehet végezni.

Or. en

Módosítás 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A közúti közlekedés biztonságának 
további javítása érdekében meg kell 
fontolni, hogy a szociális jogszabályok, 
különösen az 561/2006/EK rendelet, 
valamennyi közúti fuvarozási eseményre –
tehát az üzleti célra használt, 3,5 tonna 
alatti járművekre is – vonatkozzanak-e.

Or. en

Indokolás

A biztonság javítása érdekében a 3,5 tonna alatti járműveket is be kell vonni a vezetési időről, 
a szünetekről és a pihenőidőről szóló 561/2006/EK rendelet hatálya alá, és lehetőleg a 
2002/15/EK irányelv hatálya alá is.
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Módosítás 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) Az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetők szükségtelen 
adminisztrációs terheinek elkerülése 
érdekében célszerűnek tűnik esetükben a 
nyilvántartási kötelezettségeket a menetíró 
készülék segítségével történő rögzítésre 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Szerződés 290. cikkével 
összhangban a Bizottságot fel kell 
jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a munkaidő 
nyomon követésének és ellenőrzésének 
gyakorisága és módozatai tekintetében.

Or. en
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Módosítás 53
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új) 
2002/15/EK irányelv
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 1. cikk szövege a következő:
Ennek az irányelvnek az a célja, hogy a 
munkaidő szervezésével kapcsolatban 
minimumkövetelményeket állapítson meg 
a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet 
végző személyek egészségének védelme és 
biztonságának javítása céljából – különös 
tekintettel a szünetekre, a pihenőidőre és a 
készenléti időre – bérezésük sérelme 
nélkül, valamint hogy növelje a közúti 
közlekedés biztonságát és összehangolja a 
versenyfeltételeket.

Or. pt

Módosítás 54
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott, az e rendelet 3. cikkének 
d) pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik. Ez az irányelv a 3. cikk d) 
pontjának második mondata szerinti utazó 
munkavállalókra is vonatkozik.”

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott utazó munkavállalókra 
vonatkozik.
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Or. en

Módosítás 55
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott, az e rendelet 3. cikkének 
d) pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

Ez az irányelv a 3. cikk d) pontjának 
második mondata szerinti utazó 
munkavállalókra is vonatkozik.”

Ez az irányelv a 3. cikk e) pontja szerinti, 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre is vonatkozik. A 
Bizottság 2009. március 23. után 
legkésőbb három évvel jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
azokról a hatásokról, amelyeket az 
irányelv hatályának az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőkre 
történő kiterjesztése gyakorol a közúti 
biztonságra, a versenyhelyzetre, a 
foglalkoztatás szerkezetére és a szociális 
vonatkozásokra. Minden egyes 
tagállamban meg kell vizsgálni a 
közlekedési ágazat szerkezetével és a 
közúti fuvarozás területén alkalmazott 
munkavállalók munkafeltételeivel 
kapcsolatos helyzetet. E jelentés alapján a 
Bizottság javaslatot terjeszt elő, 
 melynek célja vagy az, hogy 
meghatározza, milyen feltételekkel lehet 
kiterjeszteni az irányelv hatályát az olyan 
önálló vállalkozási tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre, akik más 
tagállamokban nem folytatnak közúti 
fuvarozási tevékenységet, és akikre 
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objektív okok – például távoli helyszínek, 
nagy, országon belüli távolságok és 
különösen kiélezett versenyhelyzet – miatt 
helyi korlátozások vonatkoznak, vagy az, 
hogy kizárja az önálló tevékenységet 
folytató gépjárművezetőket ezen irányelv 
hatálya alól.

Or. de

Indokolás

A közúti közlekedés biztonsága és a gépjárművezetők egészsége érdekében a 2002/15/EK 
irányelv hatályát ki kell terjeszteni az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre. A közúti közlekedés biztonsága vonatkozásában és a közúti közlekedés 
többi résztvevője szempontjából lényegtelen, hogy az adott gépjárművezető önálló vállalkozói 
tevékenységet folytat-e vagy sem. Az 561/2006/EK rendelet rendelkezései elégtelenek abban a 
tekintetben, hogy szabályozzák ugyan a vezetési időt, a pihenőidőket és a minimális 
pihenőidőt, a maximális munkaidőt azonban nem. A kizárólag a színlelt vállalkozókra 
vonatkozó rendelkezések eredményeként megjelenik a „valódi” és a színlelt vállalkozók 
elkülönítésének állandó problémája, és e rendelkezések kiskapukat tartalmaznak.

Módosítás 56
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott, az e rendelet 3. cikkének d) 
pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott, az e rendelet 3. cikkének d) 
pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

Ez az irányelv a 3. cikk d) pontjának 
második mondata szerinti utazó 
munkavállalókra is vonatkozik.”

Ez az irányelv a 3. cikk d) pontjának 
második mondata szerinti utazó 
munkavállalókra is vonatkozik.”
Ezen irányelv alkalmazásában a közúti 
fuvarozásban utazó tevékenységet végző 
bármely személy a 3. cikk d) pontjában 
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meghatározott utazó munkavállalónak 
minősül, kivéve, ha az adott személy 
megerősíti, hogy a 3. cikk d) pontja 
második albekezdésének i., ii., iii., iv. és v. 
pontjában említett kritériumok egyike sem 
vonatkozik saját egyéni helyzetére.

Or. en

Módosítás 57
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott, az e rendelet 3. cikkének 
d) pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

Ez az irányelv a 3. cikk d) pontjának 
második mondata szerinti utazó 
munkavállalókra is vonatkozik.”

Ez az irányelv az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőkre
is vonatkozik.

Or. pt

Módosítás 58
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott, az e rendelet 3. cikkének d) 
pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott, az e rendelet 3. cikkének d) 
pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik; ez az irányelv 3. cikkének e) 
pontja szerinti, önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőkre 
is vonatkozik.

Ez az irányelv a 3. cikk d) pontjának 
második mondata szerinti utazó 
munkavállalókra is vonatkozik.”

Ez az irányelv a 3. cikk d) pontjának 
második mondata szerinti utazó 
munkavállalókra is vonatkozik.”

Or. it

Indokolás

A munkaidőnek a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző valamennyi személyre 
vonatkoznia kell, függetlenül attól, hogy alkalmazottak vagy önálló vállalkozók.

Módosítás 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas az S&D képviselőcsoport 
nevében és Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott, az e rendelet 3. cikkének 
d) pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

1. Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, az 561/2006/EK 
rendelet vagy annak hiányában az AETR-
megállapodás hatálya alá tartozó, közúti 
fuvarozásban részt vevő vállalkozások által 
foglalkoztatott utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

Ez az irányelv a 3. cikk d) pontjának 
második mondata szerinti utazó 

Ez az irányelv 2009. március 23-tól az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
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munkavállalókra is vonatkozik.” gépjárművezetőkre is vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2007. évi jelentésében (COM 2007/266 végleges) javasolja az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetők bevonását az irányelv hatálya alá, a 3.2 fejezetben 
pedig ismerteti az emellett szóló valamennyi érvet: az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytatók túl hosszú munkaidőben dolgoznak, jelentős fizikai munkát végezve, ami hozzájárul 
a közúti közlekedés biztonságát értelemszerűen érintő fáradtsághoz.

Módosítás 60
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ez az irányelv az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőkre 
nem vonatkozik.

Or. de

Indokolás

Az önálló vállalkozók saját felelősségükre és saját kockázatukra dolgoznak, tevékenységüket 
és munkaidejüket szabadon szervezhetik. A túlszabályozás alapjaiban ássa alá a munka ilyen 
megközelítését. A közúti közlekedés biztonságának biztosítása érdekében az Unió már 
elfogadott olyan, a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket (561/2006/EK 
rendelet), amelyek valamennyi európai gépjárművezetőre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy 
önálló vállalkozók-e vagy sem, és amelyek szigorúan szabályozzák munkaidejüket. 

Módosítás 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas az S&D képviselőcsoport 
nevében és Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 2 és 3 bekezdések
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a 2. és 3. cikkben „a 93/104/EK 
irányelv” szövegrész helyébe „a 
2003/88/EK irányelv” szövegrész lép.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2007. évi jelentésében (COM 2007/266 végleges) javasolja az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetők bevonását az irányelv hatálya alá, a 3.2 fejezetben 
pedig ismerteti az emellett szóló valamennyi érvet: az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytatók túl hosszú munkaidőben dolgoznak, jelentős fizikai munkát végezve, ami hozzájárul 
a közúti közlekedés biztonságát értelemszerűen érintő fáradtsághoz.

Módosítás 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas az S&D képviselőcsoport 
nevében és Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c alpont
2002/15/EK irányelv
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a 4. cikkben „a 3820/85/EGK 
rendelet” szövegrész helyébe „az 
561/2001/EK rendelet” szövegrész lép.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2007. évi jelentésében (COM 2007/266 végleges) javasolja az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetők bevonását az irányelv hatálya alá, a 3.2 fejezetben 
pedig ismerteti az emellett szóló valamennyi érvet: az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytatók túl hosszú munkaidőben dolgoznak, jelentős fizikai munkát végezve, ami hozzájárul 
a közúti közlekedés biztonságát értelemszerűen érintő fáradtsághoz.
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Módosítás 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny és Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
3 cikk – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az a) pont 2. alpontjának első 
mondatát el kell hagyni. 

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos az eredeti szöveg visszaállítása, valamint az, hogy a munkaidő azonos meghatározását 
alkalmazzák az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők esetében is, az 
adminisztrációs munka kivételével, amelyet nehéz ellenőrizni.

Módosítás 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny és Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
3 cikk – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az a) pont 2. alpontjának első mondatát 
el kell hagyni.

a) az a) pont 2. alpontjának első mondata 
az alábbiak szerint módosul: 
„önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetők esetében 
ugyanaz a meghatározás érvényes: a 
munka kezdetétől a munka végéig tartó 
időszak – beleértve egy, a iv. és az v. 
pontra együttesen kiszámított, 
meghatározott munkaidőt is –, amely 
során az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezető a munkahelyén 
tartózkodik, és az ügyfelek 
rendelkezésére áll, valamint a 
folyamatban lévő fuvarozási 
tevékenységgel nem összefüggő általános 
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ügyviteli munka kivételével feladatait 
ellátja, illetve tevékenységeit végzi.”

Or. en

Indokolás

Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők a rájuk háruló adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében meghatározott munkaidőt kalkulálhatnak a iv. és az v. pontban 
említett tevékenységekre. A iii. pont – azaz az utasok be- és kiszállásánál való segédkezés –
körébe tartozó tevékenységek a digitális menetíró készülék segítségével rögzíthetők, így ezeket 
nem kell a meghatározott munkaidőbe beszámítani.

Módosítás 65
Ilda Figueiredo 

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a alpont
2002/15/EK irányelv
3 cikk – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az a) pont 2. alpontjának első mondatát el 
kell hagyni.

(a) a b) pont vége a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ezt az időtartamot a bérezés 
szempontjából figyelembe kell venni.”

Or. pt

Módosítás 66
Licia Ronzulli 

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – a pont – 2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az a) pont 2. alpontjának első mondatát 
el kell hagyni.

a) az a) pont 2. alpontjának első mondata 
az alábbiak szerint módosul: „önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők esetében ugyanaz a 
meghatározás érvényes: a munka 
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kezdetétől a munka végéig tartó időszak 
– beleértve egy, a cikk iii., iv. és v.
pontjában említett tevékenységekre 
kiszámított, meghatározott munkaidőt is –, 
amely során az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezető a 
munkahelyén tartózkodik, és az ügyfelek 
rendelkezésére áll, valamint a 
folyamatban lévő fuvarozási 
tevékenységgel nem összefüggő általános 
ügyviteli munka kivételével feladatait 
ellátja, illetve tevékenységeit végzi.”

Or. it

Indokolás

A iii., iv., és v. pontban említett tevékenységekre kalkulált meghatározott munkaidő csökkenti 
az önálló vállalkozókra háruló adminisztrációs terheket.

Módosítás 67
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az a) pont 2. alpontjának első 
mondatát el kell hagyni.

törölve

Or. de
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Indokolás

A közúti közlekedés biztonsága és a gépjárművezetők egészsége érdekében a 2002/15/EK 
irányelv hatályát ki kell terjeszteni az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre. A közúti közlekedés biztonsága vonatkozásában és a közúti közlekedés 
többi résztvevője szempontjából lényegtelen, hogy az adott gépjárművezető önálló vállalkozói 
tevékenységet folytat-e vagy sem. Az 561/2006/EK rendelet rendelkezései elégtelenek abban a 
tekintetben, hogy szabályozzák ugyan a vezetési időt, a pihenőidőket és a minimális 
pihenőidőt, a maximális munkaidőt azonban nem. A kizárólag a színlelt vállalkozókra 
vonatkozó rendelkezések eredményeként megjelenik a „valódi” és a színlelt vállalkozók 
elkülönítésének állandó problémája, és e rendelkezések kiskapukat tartalmaznak.

Módosítás 68
Marian Harkin 

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a a alpont (új)
2002/15/EK irányelv
3 cikk – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) „kölcsönvevő vállalkozás”: olyan 
természetes vagy jogi személy, 
akinek/amelynek a számára és aki/amely 
felügyelete és irányítása mellett a 
gépjárművezetőt alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 69
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a d) pont a következő mondattal 
egészül ki:

törölve

„»utazó munkavállaló« továbbá minden 
olyan személy, aki nem kötődik 
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munkaadóhoz sem munkaszerződéssel, 
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, azonban:

i. vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon;
ii. jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől;
nincs meg az a szabadsága, hogy 
egyénileg vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
együttműködés keretein belül több 
ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson 
fenn.”

Or. de

Indokolás

A közúti közlekedés biztonsága és a gépjárművezetők egészsége érdekében a 2002/15/EK 
irányelv hatályát ki kell terjeszteni az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre. A közúti közlekedés biztonsága vonatkozásában és a közúti közlekedés 
többi résztvevője szempontjából lényegtelen, hogy az adott gépjárművezető önálló vállalkozói 
tevékenységet folytat-e vagy sem. Az 561/2006/EK rendelet rendelkezései elégtelenek abban a 
tekintetben, hogy szabályozzák ugyan a vezetési időt, a pihenőidőket és a minimális 
pihenőidőt, a maximális munkaidőt azonban nem. A kizárólag a színlelt vállalkozókra 
vonatkozó rendelkezések eredményeként megjelenik a „valódi” és a színlelt vállalkozók 
elkülönítésének állandó problémája, és e rendelkezések kiskapukat tartalmaznak.

Módosítás 70
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a d) pont a következő mondattal 
egészül ki:

(b) a h) pont szövege a következő:

„»utazó munkavállaló« továbbá minden 
olyan személy, aki nem kötődik 
munkaadóhoz sem munkaszerződéssel, 

„(h) „éjszakai idő”: a nemzeti 
jogszabályok által meghatározott [...] 
időszak 20:00 és 07:00 óra között.”
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sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, azonban:
i. vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon;
ii. jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől;
iii. nincs meg az a szabadsága, hogy 
egyénileg vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
együttműködés keretein belül több 
ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson 
fenn.”

Or. pt

Módosítás 71
Veronica Lope Fontagné

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b alpont
2002/15/EK irányelv
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a d) pont a következő mondattal egészül 
ki:

b) a d) pont a következő mondattal egészül 
ki:

„»utazó munkavállaló« továbbá minden 
olyan személy, aki nem kötődik 
munkaadóhoz sem munkaszerződéssel, 
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, azonban:

„»utazó munkavállaló« továbbá minden 
olyan személy, aki habár hivatalosan nem 
kötődik munkaadóhoz sem 
munkaszerződéssel, sem egyéb 
munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, a tagállamok jogszabályaiban 
meghatározott módon munkaviszonyban 
áll egy munkaadóval.”

i. vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon;
ii. jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől;
nincs meg az a szabadsága, hogy 
egyénileg vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
együttműködés keretein belül több 
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ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson 
fenn.”

Or. es

Indokolás

Módosítás 72
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a d) pont a következő mondattal egészül 
ki:

(b) a d) pont a következő mondattal 
egészül ki:

„»utazó munkavállaló« továbbá minden 
olyan személy, aki nem kötődik 
munkaadóhoz sem munkaszerződéssel, 
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, azonban:

„»utazó munkavállaló« továbbá minden 
olyan személy, aki nem kötődik 
munkaadóhoz sem munkaszerződéssel, 
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, azonban:

i. vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon;

i. vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon, és/vagy

ii. jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől;

a jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől, és/vagy

nincs meg az a szabadsága, hogy egyénileg 
vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
együttműködés keretein belül több 
ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson fenn.”

nincs meg az a szabadsága, hogy egyénileg 
vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
együttműködés keretein belül több 
ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson fenn.”

Or. el
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Indokolás

A megfogalmazás nem zár ki bizonyos eseteket a meghatározás alól, és átfogóbb módon kezeli 
a „kényszervállalkozók” kérdéskörét.

Módosítás 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari és Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„»utazó munkavállaló« továbbá minden 
olyan személy, aki nem kötődik 
munkaadóhoz sem munkaszerződéssel,
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, azonban:

„»utazó munkavállaló« továbbá minden 
olyan személy, aki nem kötődik 
munkaadóhoz sem munkaszerződéssel, 
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, azonban akire a következő 
kritériumok valamelyike vonatkozik:

i. vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon;

i. kölcsönvevő vállalkozás alárendeltje: 
munkájának helyét és idejét, valamint
vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon, vagy a munkavégzés 
során egy másik fél utasításainak és 
rendelkezéseinek kell eleget tennie;

ii. jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől;

ii. jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől, és gazdaságilag, 
pénzügyileg és társadalmilag egy nem a 
saját tulajdonában lévő vállalkozás 
számára és által végzett munkától függ; a 
következőkben részesül: időszakos fizetés, 
amely a munkavállaló egyetlen vagy 
elsődleges bevételi forrása; természetben 
történő fizetés, például élelem, szállás 
vagy szállítás; olyan jogosultságok 
elismerése, mint a heti pihenőidő és az 
éves szabadság; a munkavállaló által 
megtett, a munka elvégzéshez szükséges 
utazás költségeinek a munkát megrendelő 
fél általi kifizetése;

iii. nincs meg az a szabadsága, hogy 
egyénileg vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 

iii. nincs meg az a szabadsága, hogy 
egyénileg vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
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együttműködés keretein belül több 
ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson 
fenn.”

együttműködés keretein belül több 
ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson fenn;

iiia. munkája nagyon hasonlít a korábban 
ugyanazon szerződő fél számára elvégzett 
munkához;
iiib. munkájához hozzátartozik, hogy a 
munka megrendelője szerszámokat, 
anyagokat és gépeket biztosít a számára;
iiic. sem mint tulajdonos, sem mint bérlő 
nem rendelkezik a használt gépjármű 
felett;
Az önálló vállalkozói státusz hiteles 
igazolásához a bizonyítás terhe minden 
esetben az önálló vállalkozóként 
tevékenykedő munkavállalóra hárul.”

Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében meg kell erősíteni a színlelt önálló vállalkozó 
fogalommeghatározását, hogy ne maradjon lehetőség a jogszabály megkerülésére, és valóban 
elrettentse a színlelt önálló vállalkozásokat.

Módosítás 74
Stephen Hughes és Alejandro Cercas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e) pontot el kell hagyni. törölve

Or. en

Indokolás

Fontos az önálló vállalkozók meghatározásának fenntartása, mivel ezen aktus célja azoknak a 
munkaidőre vonatkozó rendelkezések hatálya alá történő bevonása.
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Módosítás 75
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e) pontot el kell hagyni. törölve

Or. pt

Módosítás 76
Stephen Hughes és Alejandro Cercas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e) pontot el kell hagyni. (c) Az e) pont helyébe a következő szöveg 
lép: 
„önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezető” minden olyan személy:
i. aki az uniós jogszabályok értelmében 
közösségi engedély vagy bármely egyéb 
szakmai engedély alapján 
foglalkozásszerűen személyek szállítását 
vagy áruk közúti fuvarozását végzi 
harmadik fél számlájára (így megőrizve a 
közösségi engedélyre és a szakmai 
engedélyre történő utalást);
ii. aki jogosult a saját számlájára munkát 
vállalni, és aki nem kötődik 
munkaadóhoz, sem munkaszerződéssel, 
sem munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában;
iii. aki nincs alárendelve kölcsönvevő 
vállalkozásnak: munkájának helyét és 
idejét, valamint vonatkozó 
munkatevékenységeit szabadon 
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szervezheti, vagy a munkavégzés során 
nem kell eleget tennie egy másik fél 
utasításainak és rendelkezéseinek;
iv. jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől, és gazdaságilag, 
pénzügyileg és társadalmilag nem egy 
nem a saját tulajdonában lévő vállalkozás 
számára és által végzett munkától függ; 
aki az alábbiak egyikében sem részesül: 
időszakos fizetés, amely a munkavállaló 
egyetlen vagy elsődleges bevételi forrása; 
természetben történő fizetés, például 
élelem, szállás vagy szállítás; olyan 
jogosultságok elismerése, mint a heti 
pihenőidő és az éves szabadság; a 
munkavállaló által megtett, a munka 
elvégzéshez szükséges utazás költségeinek 
a munkát megrendelő fél általi kifizetése;
v. egyénileg vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
együttműködés keretein belül szabadon 
több ügyféllel is üzleti kapcsolatot tarthat 
fenn;
vi. munkája eltér a korábban ugyanazon 
szerződő fél számára elvégzett munkától.
Az önálló vállalkozói státusz hiteles 
igazolásához a bizonyítás terhe minden 
esetben az önálló vállalkozóként 
tevékenykedő munkavállalóra hárul.”

Or. en

Módosítás 77
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e) pontot el kell hagyni. (c) Az e) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
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„(e) «önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezető» minden olyan 
személy:
i. aki az uniós jogszabályok értelmében 
közösségi engedély vagy bármely egyéb 
szakmai engedély alapján 
foglalkozásszerűen személyek szállítását 
vagy áruk közúti fuvarozását végzi 
harmadik fél számlájára; 
ii. aki jogosult a saját számlájára munkát 
vállalni, és aki nem kötődik 
munkaadóhoz, sem munkaszerződéssel, 
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában; 
iii. aki nincs alárendelve kölcsönvevő 
vállalkozásnak; 

iv. aki szabadon szervezheti a vonatkozó 
munkatevékenységeket az ügyfél általi 
közvetlen felügyelet nélkül;
v. akinek a jövedelme közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől függ;

vi. akinek más kölcsönvevő vállalkozások 
vagy szerződő felek nem biztosítanak 
munkavállalói jogokat, például időszakos 
bérfizetést, természetbeni juttatásokat, és 
nem biztosítják számára olyan 
jogosultságok elismerését, mint a fizetett 
éves szabadság; valamint 
vii. akinek megvan az a szabadsága, hogy 
egyénileg vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
együttműködés keretein belül több 
ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson fel.
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
azokra a gépjárművezetőkre, akik nem 
felelnek meg ezeknek a feltételeknek, 
ugyanazon kötelezettségek és ugyanazon 
jogok vonatkoznak, mint amelyeket ez az 
irányelv az utazó munkavállalók 
tekintetében előír;”

Or. en
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Módosítás 78
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e) pontot el kell hagyni. törölve

Or. de

Indokolás

A közúti közlekedés biztonsága és a gépjárművezetők egészsége érdekében a 2002/15/EK 
irányelv hatályát ki kell terjeszteni az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre. A közúti közlekedés biztonsága vonatkozásában és a közúti közlekedés 
többi résztvevője szempontjából lényegtelen, hogy az adott gépjárművezető önálló vállalkozói 
tevékenységet folytat-e vagy sem. Az 561/2006/EK rendelet rendelkezései elégtelenek abban a 
tekintetben, hogy szabályozzák ugyan a vezetési időt, a pihenőidőket és a minimális 
pihenőidőt, a maximális munkaidőt azonban nem. A kizárólag a színlelt vállalkozókra 
vonatkozó rendelkezések eredményeként megjelenik a „valódi” és a színlelt vállalkozók 
elkülönítésének állandó problémája, és e rendelkezések kiskapukat tartalmaznak.

Módosítás 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny és Elisabeth Morin-Chartier 

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – d alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az f) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„f) »közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek«: 
valamennyi utazó munkavállaló, aki ilyen 
tevékenységet végez;”

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek ki kell terjednie az önálló vállalkozókra.

Módosítás 80
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – d alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d)  az f) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„f) »közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek«: 
valamennyi utazó munkavállaló, aki ilyen 
tevékenységet végez;”

Or. pt

Módosítás 81
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – d alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„f) »közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek«: 
valamennyi utazó munkavállaló, aki ilyen 
tevékenységet végez;”

„f) »közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek«: 
valamennyi utazó munkavállaló, aki ilyen 
tevékenységet végez, valamint az önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők;”

Or. de
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Indokolás

A közúti közlekedés biztonsága és a gépjárművezetők egészsége érdekében a 2002/15/EK 
irányelv hatályát ki kell terjeszteni az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre. A közúti közlekedés biztonsága vonatkozásában és a közúti közlekedés 
többi résztvevője szempontjából lényegtelen, hogy az adott gépjárművezető önálló vállalkozói 
tevékenységet folytat-e vagy sem. Az 561/2006/EK rendelet rendelkezései elégtelenek abban a 
tekintetben, hogy szabályozzák ugyan a vezetési időt, a pihenőidőket és a minimális 
pihenőidőt, a maximális munkaidőt azonban nem. A kizárólag a színlelt vállalkozókra 
vonatkozó rendelkezések eredményeként megjelenik a „valódi” és a színlelt vállalkozók 
elkülönítésének állandó problémája, és e rendelkezések kiskapukat tartalmaznak.

Módosítás 82
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – e alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az i) pont helyébe a következő 
rendelkezés lép:

törölve

„i) »éjszakai munka«: olyan 
munkaidőben végzett munka, amelyből 
legalább két munkaóra az éjszakai időre 
esik.”

Or. pt

Módosítás 83
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – e alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„i) »éjszakai munka«: olyan munkaidőben 
végzett munka, amelyből legalább két
munkaóra az éjszakai időre esik.”

„i) »éjszakai munka«: olyan munkaidőben 
végzett munka, amelyből legalább egy
munkaóra az éjszakai időre esik
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Or. de

Indokolás

Az éjszakai munka különösen megterhelő a fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek 
számára. A Bizottság javaslata értelmében csak a két óránál hosszabb éjszakai időre eső 
munkavégzés minősül éjszakai munkavégzésnek, és ennyit díjaznak ennek megfelelően. A más 
ágazatokban érvényes két órás minimummal való összehangolás szociális szempontból 
ésszerűtlen.

Módosítás 84
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – e alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az i) pont helyébe a következő 
rendelkezés lép:

törölve

„i) »éjszakai munka«: olyan 
munkaidőben végzett munka, amelyből 
legalább két munkaóra az éjszakai időre 
esik.”

Or. de

Indokolás

A 2002/15/EK rendelet célja, hogy a munkaidőre vonatkozó minimumkövetelmények révén 
védje a gépjárművezetők egészségét és biztonságát, és javítsa a biztonsági követelményeket. A 
tagállamok által éjszakai időként meghatározott négyórás időszak különösen szűk volt, és 
tárgyalásos kompromisszum eredményeként született meg. Tekintettel az elérni kívánt célokra, 
elfogadhatatlan, hogy az utazó munkavállalók helyzete további romoljon azáltal, hogy már 
nem minden ezen négyórás időszak alatt végzett munka tartozik az éjszakai munkavégzés 
körébe, csak a két órát meghaladó időtartam.
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Módosítás 85
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – e alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az i) pont helyébe a következő 
rendelkezés lép:

törölve

„i) »éjszakai munka«: olyan 
munkaidőben végzett munka, amelyből 
legalább két munkaóra az éjszakai időre 
esik.”

Or. el

Indokolás

Az eredeti fogalommeghatározás lecserélése azzal a jelentős kockázattal jár, hogy a 
munkavállalók megszegik az irányelvet annak érdekében, hogy elegendő időt dolgozzanak 
éjszaka, és így a nappali munkánál jobban fizetett éjszakai munkavégzésért járó fizetést 
kapják. Ez veszélyeztetné az irányelv megfelelő végrehajtását, és a közúti közlekedés 
biztonságát is fenyegetné. 

Módosítás 86
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – e alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az i) pont helyébe a következő 
rendelkezés lép:

e) az i) pont helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„i) »éjszakai munka«: olyan munkaidőben 
végzett munka, amelyből legalább két
munkaóra az éjszakai időre esik.”

„i) »éjszakai munka«: olyan munkaidőben 
végzett munka, amelyből legalább egy
munkaóra az éjszakai időre esik.”

Or. en
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Indokolás

A Bizottság rugalmasság fokozását célzó javaslata egyúttal csökkenti a dolgozók védelmét az 
éjszakai munkavégzés során. Ezzel a módosítással megőrizhető a szükséges rugalmasság, 
ugyanakkor a dolgozók is megfelelő védelmet kapnak.

Módosítás 87
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – e alpont 
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az i) pont helyébe a következő 
rendelkezés lép:

e) a korábbi i) pont:

„i) »éjszakai munka«: olyan munkaidőben 
végzett munka, amelyből legalább két 
munkaóra az éjszakai időre esik.”

„i) »éjszakai munka«: az éjszakai időben 
végzett minden munka.”

Or. el

Indokolás

Az éjszakai időben végzett két óra munka követelménye csökkenti a dolgozók 2002/15/EK 
irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében biztosított védelmét az irányelv eddig hatályos 
szövegéhez képest. 

Módosítás 88
Veronica Lope Fontagné

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – e alpont
2002/15/EK irányelv
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az i) pont helyébe a következő 
rendelkezés lép:

(A magyar nyelvű változatot nem érinti)

„i) »éjszakai munka«: olyan munkaidőben 
végzett munka, amelyből legalább két 
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munkaóra az éjszakai időre esik.”

Or. es

Indokolás

(A magyar nyelvű változatot nem érinti)

Módosítás 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny és Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
2002/15/EK irányelv
4 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 4. cikk az alábbi ba) ponttal egészül 
ki:
a 3. cikk (a) bekezdésének 2. pontjában 
említett meghatározott munkaidő heti egy 
óra.

Or. en

Indokolás

Az önálló vállalkozók a rájuk háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében 
meghatározott munkaidőt kalkulálhatnak a iii., iv., és v. pontban említett tevékenységekre. Ezt 
az időszakot átlagosan heti egy órában határozzák meg.

Módosítás 90
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
2002/15/EK irányelv
4 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 4. cikk az alábbi ba) ponttal egészül 
ki:
„a 3. cikk (a) bekezdésének 2. pontjában 
említett meghatározott munkaidő heti 3 
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órának felel meg.”

Or. it

Indokolás

A 3. cikk (a) pontja 1. pontjának iii., iv. és v. pontjában szereplő tevékenységeket be kell 
számítani a meghatározott munkaidőbe, ahogy ezt ugyanezen cikk 2. pontja is előírja. A be- és 
kirakodás, a rendelkezésre állási idők, a gépjármű takarítása és karbantartása ténylegesen 
igen megerőltető tevékenységek, és hatással lehetnek a közúti közlekedés biztonságára és a 
dolgozók szociális védelmére. Az adminisztratív tevékenységek – ahogy az irányelvben is 
szerepelt – nem tartoznak bele ebbe a körbe.

Módosítás 91
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
2002/15/EK irányelv
4 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 4. cikk az alábbi ba) ponttal egészül 
ki:

„a 3. cikk (a) bekezdésének 2. pontjában 
említett meghatározott munkaidő heti 3 
órának felel meg.”

Or. it

Indokolás

A 3. cikk (a) pontja 1. pontjának iii., iv. és v. pontjában szereplő tevékenységeket be kell 
számítani a meghatározott munkaidőbe, ahogy ezt ugyanezen cikk 2. pontja is előírja.  A be-
és kirakodás, a rendelkezésre állási idők, a gépjármű takarítása és karbantartása ténylegesen 
igen megerőltető tevékenységek, és hatással lehetnek a közúti közlekedés biztonságára és a 
dolgozók szociális védelmére. Az adminisztratív tevékenységek – ahogy az irányelvben is 
szerepelt – nem tartoznak bele ebbe a körbe.
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Módosítás 92
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2002/15/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdésében „a 
3820/85/EGK rendelet” szövegrész 
helyébe „az 561/2001/EK rendelet” 
szövegrész lép.

a) Az 5. cikk (1) bekezdésében „a 
3820/85/EGK rendelet” szövegrész 
helyébe „az 561/2001/EK rendelet” 
szövegrész lép.

b) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ezt az időszakot a bérezés tekintetében 
figyelembe kell venni.”

Or. pt

Módosítás 93
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2002/15/EK irányelv
6. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikkben „a 3820/85/EGK rendelet” 
szövegrész helyébe „az 561/2001/EK 
rendelet” szövegrész lép.

a) A 6. cikkben „a 3820/85/EGK rendelet” 
szövegrész helyébe „az 561/2001/EK 
rendelet” szövegrész lép.
b) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ezt az időszakot a bérezés tekintetében 
figyelembe kell venni.”

Or. pt
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Módosítás 94
Saïd El Khadraoui és Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
2002/15/EK irányelv
9 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 9. cikk b) pontja a következőképpen 
módosul: 
b) a 2. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül az utazó munkavállalók 
munkaidejéről nyilvántartást vezessenek. 
A nyilvántartást legalább a szóban forgó 
időszakot követő két évig kell megőrizni. A 
munkaadó felelős az utazó munkavállalók 
munkaidejének nyilvántartásáért. A 
munkaadók kérésre átadják az utazó 
munkavállalóknak a ledolgozott 
munkaórák számáról szóló nyilvántartás 
egy példányát.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás csak az alkalmazottakra vonatkozik. Az irányelv hatálya alá eső összes 
tevékenységről nyilvántartást kell vezetni. 

Módosítás 95
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 b pont (új)
2002/15/EK irányelv
9 cikk – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A 9. cikk a következő c) bekezdéssel 
egészül ki:
c) az önálló vállalkozói tevékenységet 
végző gépjárművezetők munkaidejéről a 
3821/85/EK rendelet rendelkezéseivel 
összhangban nyilvántartást vezessenek. A 
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nyilvántartást legalább a szóban forgó 
időszakot követő két évig kell megőrizni.

Or. en

Indokolás

A gépjárművezetők be- és kirakodással, az utasok be- és kiszállásánál való segédkezéssel 
kapcsolatos tevékenységeit „más munkaként” jelenleg is rögzíteni kell a menetíró készülékben 
a módosított 3821/85/EK rendelet szerint, amely e nyilvántartás 365 napig történő megőrzését 
is előírja. Az új irányelv végrehajtása és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők munkaidejének ellenőrzése céljából tehát nem szükséges az önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőket kötelezni arra, hogy külön lapon 
rögzítsék és tárolják munkaidő-nyilvántartásukat. Ez szükségtelen adminisztratív terhet 
jelentene.

Módosítás 96
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő nyomon követést léptetnek 
életbe.

Or. de

Indokolás

Elegendő az irányelv megfelelő végrehajtását előírni a tagállamok számára. A szubszidiaritás 
elve alapján tőlük függ, hogyan érik ezt el.
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Módosítás 97
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő, megkülönböztetésmentes 
nyomon követést és ellenőrzést léptetnek 
életbe. Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
képesített személyzettel rendelkezzenek, és 
minden szükséges intézkedést 
megtegyenek.

Or. en

Módosítás 98
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő, megkülönböztetésmentes
ellenőrzést léptetnek életbe. Biztosítják, 
hogy az irányelv végrehajtásáért felelős 
nemzeti hatóságok rendelkezzenek
képesített ellenőrökkel, és minden 
szükséges intézkedést megtegyenek. Nem 
minősül megkülönböztetésnek, ha az 
ellenőrzések folyamatosan olyan 
országokból érkező gépjárművezetőkre és 
járművekre összpontosulnak, amelyek a 
gyakorlati tapasztalatok alapján a 
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múltban gyakran megsértették ezen 
irányelv rendelkezéseit.

Or. de

Indokolás

Ha a gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy egyes országokból érkező 
gépjárművezetők gyakrabban sértik meg ezen irányelv rendelkezéseit, a rendőrségnek 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a közúti közlekedés biztonságának garantálása 
érdekében továbbra is gyakrabban ellenőrizze az ilyen országokból érkező gépjárművezetőket 
és járműveket. 

Módosítás 99
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Emellett ha a vezetési időre és a 
pihenőidőre vonatkozó, az 561/2006/EK 
rendeletben megállapított szabályokat 
olyan mértékben sértik meg, hogy egyúttal 
a munkaidőre vonatkozó szabályokat is 
megsértik, a tagállamoknak feltétlenül 
nyomon kell követniük és érvényre kell 
juttatniuk a munkaidőre vonatkozó 
szabályokat. Ezenkívül biztosítják, hogy az 
irányelv végrehajtásáért felelős nemzeti 
hatóságok kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

Or. en
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Indokolás

Jelenleg nincs kapcsolat a vezetési idő és a pihenőidő érvényre juttatása, valamint a 
munkaidő érvényre juttatása között, pedig a kettő logikusan kapcsolódik egymáshoz. A 
munkaidőre vonatkozó szokásos nyomonkövetési rendszer mellett a munkaidőt mindig 
ellenőrizni kell és érvényre kell juttatni abban az esetben, ha a vezetési időre és a pihenőidőre 
vonatkozó szabályok megsértése, ami viszonylag jelentősen megnövelt vezetési idővel jár, 
egyúttal automatikusan azt jelenti, hogy a munkaidőre vonatkozó szabályokat is megsértik.

Módosítás 100
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt átültetése 
és végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek. A 2002/15/EK 
irányelv eleve minimumkövetelményeket 
állapít meg, mivel átültetése és 
végrehajtása nem vezethet a 
munkavállalók alacsonyabb szintű 
védelméhez vagy az egyes tagállamokban 
az általános munkajog vagy a kollektív 
szerződések szerint meghatározott 
kedvezőbb feltételek kisebb mértékű 
figyelembevételéhez.

Or. pt
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Módosítás 101
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

(1a) Az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetők legkésőbb 
háromhetente letöltik a tachográf-
kártyájukon tárolt adatokat vagy 
összegyűjtik a tachográf-korongokat, és 
azokat vállalkozásuk székhelyén tárolják.
(1b) A rögzített adatokat és a korongokat 
az utolsó használatuk napját követően 
legalább egy évig megőrzik.

Or. it

Indokolás

Az alkalmazott és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre vonatkozó 
előírások egységesítése a méltányos bánásmód, valamint az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetők székhelyén folytatott, a 3821/85/EK, valamint az 1360/2002/EK 
rendelet szerinti pontos ellenőrzés előfeltétele.

Módosítás 102
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert léptetnek életbe. 
Biztosítják, hogy az irányelv 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes és összehangolt 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
megfelelő és rendszeres nyomonkövetési 
és ellenőrzési rendszert – beleértve a több 
ügynökséget érintő együttműködést is –
léptetnek életbe. Biztosítják, hogy az 
irányelv végrehajtásáért felelős nemzeti 
hatóságok kellő számú képesített ellenőrrel 
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

Or. en

Indokolás

A több ügynökséget (például a munkaügyért, a közlekedésért és az adókért felelős 
minisztériumot) érintő együttműködés biztosítaná a színlelt vállalkozó gépjárművezetők 
azonosítását. 

Módosítás 103
Stephen Hughes és Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 1 a pont (új) 
2002/15/EK irányelv
11 a cikk (új) – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságot fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására az EUMSz 290. cikkével 
összhangban az (1) bekezdésben említett 
nyomon követés és ellenőrzések 
gyakorisága és módozatai tekintetében.

Or. en

Indokolás

A vezetési és pihenőidőszakok ellenőrzéseinek analógiájára közösségi keretrendszert kell 
létrehozni annak meghatározására, hogy hogyan és milyen gyakran kell ellenőrizni a 
munkaidőre vonatkozó ellenőrzéseket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. 
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cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus megfelelő eszközt jelent e célra.

Módosítás 104
Stephen Hughes és Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a nyomonkövetési és 
ellenőrzési intézkedésekről részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak.

(2) A tagállamok statisztikákat készítenek 
az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzésekről, és kétévente beszámolnak
a Bizottságnak ezen statisztikákról.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak statisztikákat kell vezetniük a 11. cikk előző bekezdésében említett nyomon 
követésekről és ellenőrzésekről, és be kell számolniuk azokról a Bizottságnak.

Módosítás 105
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
fuvarozási vállalkozások és az utazó 
munkavállalók a munkaidő 
szabályozásával és a munkaszervezéssel 
kapcsolatban tájékoztatást, segítséget és 
tanácsot kaphassanak.

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
fuvarozási vállalkozások és az utazó 
munkavállalók a munkaidő 
szabályozásával és a munkaszervezéssel 
kapcsolatban tájékoztatást, segítséget és 
tanácsot kaphassanak. A tagállamok 
törekednek a színlelt önálló vállalkozói
tevékenység elleni küzdelemre, és 
biztosítják, hogy ne alkalmazzanak kétes 
foglalkoztatási formákat, amennyiben az 
elvégzendő munka állandó.
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Or. pt

Módosítás 106
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
fuvarozási vállalkozások és az utazó 
munkavállalók a munkaidő 
szabályozásával és a munkaszervezéssel 
kapcsolatban tájékoztatást, segítséget és 
tanácsot kaphassanak.

(3) A tagállamok, teljes körűen 
együttműködve a szociális partnerekkel,
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a fuvarozási 
vállalkozások és az utazó munkavállalók a 
munkaidő szabályozásával és a 
munkaszervezéssel kapcsolatban 
tájékoztatást, segítséget és tanácsot 
kaphassanak. 

Or. el

Indokolás

A szociális partnerek hozzájárulása nagyon fontos a tájékoztatási folyamat eredményessége 
szempontjából, amelynek célja, hogy ösztönözze a szabályok munkaadók és a munkavállalók 
általi betartását az irányelv tényleges és megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás 107
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11 a cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hogy az információcserére szolgáló 
hatékony rendszerek bevezetése, az 
információkhoz való hozzáférés javítása, 
valamint a munkaidőt érintő szabályok 

a) hogy az információcserére szolgáló 
hatékony rendszerek bevezetése, az 
információkhoz való hozzáférés javítása, 
valamint a munkaidőt érintő szabályok 
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érvényesítésével kapcsolatos információk 
és bevált gyakorlati megoldások egymás 
közötti cseréjének elősegítése révén 
megerősödjön a tagállamok illetékes 
hatóságai közötti közigazgatási 
együttműködés;

érvényesítésével kapcsolatos információk 
és a legjobb gyakorlatok egymás közötti 
cseréjének elősegítése révén megerősítse a 
tagállamok illetékes hatóságai közötti 
közigazgatási együttműködést;

Or. en

Módosítás 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck és Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 a pont (új)
2002/15/EK irányelv
11 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A szöveg a következő 11b. cikkel 
egészül ki:

11b. cikk
Jogsértések

Az ezen irányelv 3. cikkének d) és e) 
pontja szerinti meghatározások be nem 
tartása a legsúlyosabb jogsértésnek 
tekintendő, és ezért az 1071/2009/EK 
rendeletben az ilyen típusú jogsértések 
vonatkozásában megállapított valamennyi 
rendelkezés hatálya alá esik. 
Az ezen irányelv 3. cikkének d) és e) 
pontja szerinti meghatározások 
vállalkozások, feladók, szállítmányozók, 
utazásszervezők, fővállalkozók, 
alvállalkozók és járművezető 
munkaközvetítők általi be nem tartása 
szintén a legsúlyosabb jogsértésnek 
tekintendő, és ezért az 1071/2009/EK 
rendeletben az ilyen típusú jogsértések 
vonatkozásában megállapított valamennyi 
rendelkezés hatálya alá esik.

Or. en
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Indokolás

Az 1071/2009/EK rendelet súlyos jogsértésre vonatkozó rendelkezései szerint a legsúlyosabb 
jogsértés a jó hírnév elvesztésével ((9) és (24) preambulumbekezdés); a működési engedély 
felfüggesztésével vagy visszavonásával (13. cikk (3) bekezdés a 3. cikkel összefüggésben) jár; 
a jogsértést bejegyzik a tagállamok nemzeti elektronikus nyilvántartásába (16. cikk (1) 
bekezdés e) pont; 16. cikk (1) bekezdésének második albekezdése).

Módosítás 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas és Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 b pont (új) 
2002/15/EK irányelv
12 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. A szöveg a következő 12a. cikkel 
egészül ki: 

12a. cikk
A szállítási vállalkozások felelősségi köre

(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.
(2) A vállalkozások, a feladók, a 
szállítmányozók, az utazásszervezők, a 
fővállalkozók, az alvállalkozók és a 
járművezető munkaközvetítők kötelesek 
biztosítani, hogy a szerződésben 
megállapodott szállítási időbeosztás ezen 
irányelvnek megfeleljen, és hogy a 
munkát valós önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetők 
végezzék. 

Or. en

Indokolás

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
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employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Módosítás 110
Stephen Hughes és Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 c pont (új)
2002/15/EK irányelv
12 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6c. A szöveg a következő 12b. cikkel 
egészül ki:

12b. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottságot az ezen irányelv 
hatálybalépését követő hatéves időszakra 
kell feljogosítani a 11. cikk (1a) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskörrel. A Bizottság a 
ráruházott hatáskörök tekintetében 
legkésőbb hat hónappal a hatéves időszak 
vége előtt jelentést készít, amelyhez adott 
esetben csatol egy jogalkotási javaslatot az 
átruházott hatáskör időtartamának 
meghosszabbítására.
(2) A Bizottság mihelyst elfogad egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről 
egyidejűleg tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 12c. és a 12d. cikkben 
szereplő feltételek vonatkoznak.

Or. en
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Módosítás 111
Stephen Hughes és Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 d pont (új)
2002/15/EK irányelv
12 c cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6d. A szöveg a következő 12c. cikkel 
egészül ki:

12c. cikk
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja az 11. cikk (1a) 
bekezdésében említett hatáskör-
átruházást.
(2) A felhatalmazás visszavonásáról 
határozó belső eljárást kezdeményező 
intézménynek törekednie kell arra, hogy 
tájékoztassa a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyeket a 
visszavonás érinthet.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
tartalmazza a visszavonás indoklását, és 
véget vet a határozatban megjelölt 
hatáskörök átruházásának. A határozat 
azonnal vagy a határozatban szereplő 
későbbi időpontban lép hatályba. Nem 
érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét. A 
határozatot az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en
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Módosítás 112
Stephen Hughes és Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 e pont (új)
2002/15/EK irányelv
12 d cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6e. A szöveg a következő 12d. cikkel 
egészül ki:

12d. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

kifogásolása
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés dátumát követő három 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
egy hónappal meghosszabbítható.
(2) Amennyiben ezen időszak leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokkal szemben, azt a Hivatalos 
Lapban közzéteszik, és az abban megjelölt 
napon hatályba lép.
(3) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 
lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben kifogást emelő 
intézmény megjelöli kifogásának indokait.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A 13. cikk a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Bizottság kidolgozza egy, a 
tagállamok által az ágazatban 
tapasztalható foglalkoztatási trendekről, a 
tisztességes versenyről, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra, valamint a 
közúti közlekedés biztonságára gyakorolt 
hatásról benyújtandó jelentés módszertani 
és tartalmi követelményeit; a Bizottság e 
jelentések alapján jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak; a 
tagállamok és a Bizottság kétévente 
jelentést készítenek a fentiekről;
A Bizottság emellett (két évvel az irányelv 
hatálybalépését követően) jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a munkaidő nyomon 
követésének és ellenőrzésének 
gyakorisága és módozatai tekintetében 
elfogadott intézkedésekről.”

Or. en

Indokolás

Az átfogó és hatékony jelentési rendszer garantálja az irányelv jobb végrehajtását.   


