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PR_COD_1rej

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.



PR\787509HU.doc 3/7 PE427.237v01-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ........................................................................................................................6



PE427.237v01-00 4/7 PR\787509HU.doc

HU



PR\787509HU.doc 5/7 PE427.237v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének 
szervezéséről szóló, 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelvet módosító európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0650),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, a 71. cikkre és 137. cikk (2) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0354/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát és tegye meg a megfelelő lépéseket a 
Parlamenttel együtt egy új javaslat beterjesztése érdekében;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

(i) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelve a közúti 
fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 23-án hatályba lépett 2002. március 11-i 
2002/15/EK irányelve fontos előrelépést jelentett a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet 
végző személyek egészségének védelme tekintetében. Az irányelv a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvhez kapcsolódó lex specialis, továbbá 
kiegészíti a gépjárművezetők vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó közös szabályokat 
megállapító 561/2006/EK rendeletet (HL E 102., 2006.11.4.). 

A 2002/15/EK irányelvvel és különösen azzal az előírással összhangban, hogy az irányelv 
2009. március 23-tól vonatkozik az önálló vállalkozó gépjárművezetőkre, a Bizottság jelentést 
(COM(2007) 266 végleges) nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
ismerteti az önálló vállalkozó gépjárművezetőknek az irányelv hatálya alá sorolása vagy alóla 
való kivétele lehetséges következményeit.
A jelentés értékeli az irányelv éjszakára vonatkozó előírásai végrehajtásának következményeit 
is. Ezen kívül vizsgálja az irányelv végrehajtásának a közúti biztonságra, a 
versenyfeltételekre, a foglalkozás szerkezetére és a társadalmi vonatkozásokra gyakorolt 
általánosabb hatásait.

A vizsgálat eredménye:

(a) Nincs elegendő indok arra, hogy az önálló vállalkozó gépjárművezetőket az irányelv 
hatálya alá vegyék. 
(b) Az önálló vállalkozó gépjárművezetők és az utazó munkavállalók közötti különbség nem 
volt egyértelmű és ez egyre növelte a „kényszervállalkozó” gépjárművezetők jelensége 
megjelenésének veszélyét, akik annak érdekében, hogy ne tartozzanak az irányelv hatálya alá, 
nem kötnek munkaszerződést egy adott munkaadóval, azonban nincs meg az a szabadságuk, 
hogy több ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartsanak fenn.
(c) Az éjszakai munka tekintetében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az 
előírásokat nem kell tovább módosítani, illetve harmonizálni. Az „éjszakai munka” 
meghatározását (a 2002/15/EK irányelv 3. cikkének i) pontja) csak módosítani kell, mivel a 
jelenlegi megfogalmazás szerint a nagyon rövid ideig végzett éjszakai munka is ide tartozik, 
beleértve a csupán néhány perces időszakokat is.
A Bizottság véleménye szerint ez a javaslat gazdaságilag és társadalmilag aránytalan és 
szükségtelen.

(IΙ) A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének 
szervezéséről szóló, 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelvet módosító európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Az érdekeltekkel folytatott konzultációt, illetve a felesleges adminisztratív terhek elkerülése 
és az uniós közlekedéspolitika célkitűzéseinek megvalósítása érdekében végzett 
hatásvizsgálatot követően a 2002/15/EK irányelvet módosító, felülvizsgálat alatt lévő javaslat 
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tűnt a legjobb szakpolitikai lehetőségnek. A Bizottság szerint az irányelv általános céljai –
vagyis a közúti fuvarozásban munkát vállalók egészségének és biztonságának védelme – nem 
változtak, ugyanakkor csökkentik a verseny torzulásait és a tagállamokra nehezedő 
adminisztratív és gazdasági költségeket.

Javaslatok:

(a) A hatály tisztázása

a valóban önálló vállalkozó utazó munkavállalók kizárása (a 3. cikk e) pontjának törlése); 
az irányelv alkalmazása valamennyi olyan utazó munkavállalóra, akik nem szervezhetik 
szabadon munkatevékenységeiket, vagyis a „kényszervállalkozóként” tevékenykedő 
gépjárművezetőkre (2. cikk, (1) bekezdés, 3. cikk, d) pont;
– a „munkaidő” fogalmának törlése az önálló vállalkozó gépjárművezetők tekintetében, és az 
„utazó munkavállaló” fogalma pontosabb meghatározásának beemelése. 

(b) Éjszakai munka (3. cikk, i) pont)

Az „éjszakai munka” fogalmának olyan meghatározása javasolt, amely a Bizottság véleménye 
szerint a gyakorlatban is alkalmazható: a legalább két órás éjszakai munkát újra beemelik a 
szövegbe.

(c) Alkalmazás

– A 11a. cikk (új) közös elveket vezet be, amelyek célja a nemzeti végrehajtási rendszerek 
átláthatóságának és hatékonyságának növelése.
A tagállamok végrehajtó hatóságait szorosabb együttműködésre szólítják fel.
A Bizottság támogatást nyújtana az érintett szervek közötti párbeszéd megkönnyítése 
érdekében. 

ΙΙΙ. Az Európai Parlament álláspontja

A strukturális frissítésektől eltekintve, az előadó szerint fennáll a veszélye, hogy a 
2002/15/EK irányelv eltérő értelmezése következtében megjelenik a kényszervállalkozóként 
tevékenykedő utazó munkavállalók jelensége. 
– Az előadó a kényszervállalkozóként tevékenykedő munkavállalók és a fogyasztók közötti 
kapcsolatot kereskedelmi kapcsolatként határozza meg.
– Az előadó összekapcsolja az éjszakai munka meghatározását a teljes munkaidőért kapott 
ellentételezéssel és nem fogadja el a 7. cikk (1) bekezdésében szereplő legalább két órás 
éjszakai munka meghatározását, amely előírja, hogy az éjszakai munkát végző 
gépjárművezetők egy adott 24 órás időszakban nem dolgozhatnak tíz óránál többet. 
– Az előadó úgy véli, hogy az információcserére szolgáló rendszerek létrehozása nincs 
arányban az irányelv céljaival.
– Az előadó az információhoz való hozzáférés megkönnyítésére és javítására szólít fel a 
közúti közlekedésre vonatkozó szociális jogszabályok tekintetében.


