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PR_COD_1am

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.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének 
szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Rendes jogalkotási 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, 71. cikkére és 137. cikkének 
(2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0354/2008),

– tekintettel a Bizottságnak „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő 
intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 
91. cikkére és 153. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Parlament tisztában van 
azzal, hogy a munkaerőpiacon léteznek 
színlelt önálló vállalkozók 
(kényszervállalkozók), akik negatívan 
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befolyásolják a versenyfeltételeket a 
gazdasági ágazatokra való tekintet nélkül 
az egész Unióban. A Parlament ezért meg 
van győződve arról, hogy európai uniós 
szinten kell kezelni ezt a jelenséget.

Or. en

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Parlament javasolja, hogy a 
Bizottság és a tagállamok fontolják meg a 
tagállamok – kényszervállalkozások 
azonosítására és felszámolására irányuló 
– bevált gyakorlatai cseréjének és alapos 
megvizsgálásának lehetőségét.

Or. en

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetőknek a közúti 
fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 
feltételek közös szabályainak 
megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. október 21-i 1071/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1

értelmében követelmények egész sorának 
kell eleget tenniük ahhoz, hogy a 
vállalkozási tevékenységüket végezhessék.
1HL L 300., 2009.11.14., 51. o.
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Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2002/15/EK irányelv átültetése során 
szerzett tapasztalatokból, az érdekeltekkel 
folytatott konzultációkból, számos 
tanulmányból és az elvégzett 
hatásvizsgálatból az derül ki, hogy a
tagállamokban megoldatlan a munkaidőt 
érintő szabályok egységes alkalmazása, 
csekély a szabálykövetési hajlandóság és 
gyenge a végrehajtási rendszer.

(5) A 2002/15/EK irányelv átültetése során 
szerzett tapasztalatokból, az érdekeltekkel 
folytatott konzultációkból, számos 
tanulmányból és az elvégzett 
hatásvizsgálatból az derül ki, hogy egyes
tagállamokban megoldatlan a munkaidőt 
érintő szabályok egységes alkalmazása, 
csekély a szabálykövetési hajlandóság és 
gyenge a végrehajtási rendszer.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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 kizárni a 
2002/15/EK irányelv hatálya alól. Ez 
azonban nem sértheti a tagállamok azon 
jogát, hogy az irányelv rendelkezéseit 
alkalmazzák e gépjárművezetőkre.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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 
rendelet1 vonatkozik. Általános érdek, 
hogy a vezetési időre és pihenőidőre 
vonatkozó, valamennyi gépjárművezetőt 
érintő szabályokat megfelelően 
alkalmazzák, és alkalmazásukat 
hatékonyan ellenőrizzék.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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 járművek vezetőire.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hatékony és eredményes, ha azt 
valamennyi tagállam megfelelően
végrehajtja, ha minden érintett szereplőre 
egyformán alkalmazzák, ha rendszeresen 
és hatékonyan ellenőrzik, megsértését 
pedig szankcionálják.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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 nem szabad figyelmen kívül 
hagyni.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a pont
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. 

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
számára dolgozó utazó munkavállalókra 
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cikkének d) pontja szerinti utazó 
munkavállalókra vonatkozik.

vonatkozik.

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

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
2002/15/EK irányelv
3 cikk – 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 
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;
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. en
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Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e) pontot el kell hagyni. c) Az e) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„e) „önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezető” minden olyan 
személy:
i. aki a közösségi 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 heti 
pihenőidő és a fizetett éves szabadság, és 
vii. akinek megvan az a szabadsága, hogy 
egyénileg vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
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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

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/15/EK irányelv
11a 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 képesített személyzettel
rendelkezzenek és minden szükséges 
intézkedést megtegyenek.

Or. en

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ellenőrzési intézkedésekről részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a 
13. cikkben említett rendelkezésekkel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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 
érvényesítésével kapcsolatos információk 
és bevált gyakorlati megoldások egymás 
közötti cseréjének elősegítése révén 
megerősödjön a tagállamok illetékes 
hatóságai közötti közigazgatási 
együttműködés;

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

Or. en
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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. Ezenkívül 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 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 
tűnt a legjobb szakpolitikai lehetőségnek. A Bizottság szerint az irányelv általános céljai –
vagyis a közúti fuvarozásban munkát vállalók egészségének és biztonságának védelme – nem 
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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) Kérelmezés

- 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 frissítési intézkedésektől eltekintve az előadó elismeri azt a veszélyt, hogy a 
„kényszervállalkozók” jelensége általános munkaerő-piaci probléma, és ennek megfelelően 
kell kezelni. 
- Az előadó meg van győződve arról, hogy az önálló vállalkozó munkaidejének szabályozása 
példa nélkül álló, és az ebbe az irányba mutató jogszabály messzemenő következményekkel 
járna.
- 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.


