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Módosítás 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ezen irányelv hatálya alá tartoznak 
azon utazó munkavállalók, akik nem 
tartoznak az 561/2006/EK rendelet 
szerinti vezetési és pihenőidő hatálya alá.

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
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fontolóra a 
tagállamoknak a kényszervállalkozások 
azonosítására és felszámolására irányuló 
legjobb gyakorlatai cseréjének és 
ellenőrzésének lehetőségét

Or. en
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Módosítás 21
Silvia -Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
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 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, a közúti biztonságot súlyosan 
érinti, és veszélyezteti a gépjárművezetők 
biztonságát, illetve egészségét.

Or. ro

Indokolás

Fontos a közúti balesetek számát a munkaidőre vonatkozó minimumkövetelményeknek való 
megfelelés révén csökkenteni. 

Módosítás 22
Saïd El Khadraoui

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) Az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetőket a 2002/15/EK 
irányelv hatálya alá vonni.

Or. en

Indokolás

A munkaidőnek az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre is vonatkoznia 
kell, és így nekik is az irányelv hatálya alá kell tartozniuk.
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Módosítás 23
Silvia -Adriana Ţicău

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)  A tagállamok a gépjárművezetők
számára tájékoztató és figyelemfelkeltő 
kampányokat szerveznek a túl hosszú
munkaidőnek, a nem megfelelő
pihenésnek és a felaprózott
munkarendnek egészségükre és 
biztonságukra kifejtett káros hatásáról, és 
a közúti közlekedés biztonságára 
gyakorolt negatív hatásáról.

Or. ro

Indokolás

A közúti balesetek számának csökkentése és a fokozott közúti biztonság a közúti biztonságért 
felelős hatóságok részéről valamennyi közlekedő számára folyamatos tájékoztatást, 
tanácsadást és figyelemfelkeltő kezdeményezéseket kíván meg. 

Módosítás 24
Hella Ranner

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mivel a vezetési idő, a pihenőidő és a 
vonatkozó közúti biztonság tekintetében a 
gépjárművezetőkre, utazó 
munkavállalókra és az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőkre 
az 561/2006/EK rendelet már vonatkozik, 
egyértelművé kell tenni, hogy a közúti 
fuvarozásban utazó tevékenységet végző 
személyek munkaidejének szervezéséről 
szóló rendelkezések elsősorban az utazó 
munkavállalók védelmére vonatkoznak.

Or. de
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Indokolás

Ez egyértelművé teszi, hogy a vezetési idővel és a pihenőidővel kapcsolatos rendelkezések 
valamennyi gépjárművezetőre vonatkoznak (561/2006/EK rendelet), és a 2002/15/EK irányelv 
a munkavállalók védelmével foglalkozik.

Módosítás 25
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) 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 és pihenőidőre vonatkozó, 
valamennyi gépjárművezetőt érintő 
szabályokat megfelelően alkalmazzák, és 
alkalmazásukat hatékonyan ellenőrizzék.

Or. en

Módosítás 26
Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ezzel az irányelvvel kapcsolatos 
adminisztratív terhek minimális szinten 
tartása, valamint a technológiai haladás 
végrehajtásához történő alkalmazkodás 
érdekében kívánatos, hogy különféle 
informatikai alkalmazásokat 
használjanak.

Or. en
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Indokolás

Az új technológiák az adminisztratív terhek csökkentésében segíthetnek, illetve 
megkönnyíthetik a végrehajtást.

Módosítás 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A közúti közlekedés biztonságának 
további javítása érdekében meg kell 
fontolni, hogy hosszú távon a szociális 
jogszabályok, nevezetesen 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 fokozása érdekében a 3,5 tonna alatti járműveket is a vezetési időről, szünetekről 
és pihenőidőről szóló 561/2006/EK rendelet, és lehetőleg a 2002/15/EK irányelv hatálya alá 
is kellene vonni.

Módosítás 28
Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) Az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetőkre nehezedő 
felesleges adminisztratív terhek elkerülése 
érdekében helyénvaló, ha az önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők menetlevéllel 
kapcsolatos kötelezettségüket csak a 
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menetíró készülékkel végzik el.

Or. en

Módosítás 29
Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
12 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12e) Ezen irányelv 3. cikkének d) és e) 
pontja szerinti meghatározásoknak való 
meg nem felelés az 1071/2009/EK-
rendelet rendelkezései szerinti 
legsúlyosabb jogsértésnek tekintendő.

Or. en

Indokolás

A tisztességes verseny biztosítása érdekében ez a közúti fuvarozói szakma gyakorlására 
vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK rendelet 
rendelkezései szerinti legsúlyosabb jogsértésnek tekintendő.

Módosítás 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
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. cikkének d) 
pontja szerinti utazó munkavállalókra 
vonatkozik.

(1) Ez az irányelv a tagállamokban 
székhellyel rendelkező, 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 
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munkavállalókra is vonatkozik.

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 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 2. cikk a következő új (1a) 
bekezdéssel egészül ki: 
(1a) A Bizottság az irányelv hatályba 
lépését követő legkésőbb két éven belül 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és 
a Tanács elé, amelyben elemzi az irányelv 
utazó munkavállalókra és az önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre gyakorolt hatásait, a 
közúti közlekedés biztonsága, a 
versenyfeltételek, a szakma struktúrája, 
valamint a szociális szempontok 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Tanulmányok szerint az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők a közúti 
balesetek kevesebb mint 1%-ában érintettek.  Ezért van szükség ezen irányelv, utazó 
munkavállalókra és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre gyakorolt 
hatásainak a közúti közlekedés biztonsága, a versenyfeltételek, valamint a szociális 
szempontok vonatkozásában történő elemzésére.
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Módosítás 32
Saïd El Khadraoui

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

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: 
(2)  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 ügyviteli munka kivételével 
feladatait ellátja, illetve tevékenységeit 
végzi.

Or. en

Indokolás

Az önálló vállalkozóként dolgozó gépjárművezetők a rájuk háruló adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében meghatározott munkaidőt kalkulálhatnak a iv., és v. pontban említett 
tevékenységekre. A iii. pontot – segédkezés az utasok autóbuszba történő be- és kiszállásánál 
– a digitális menetíróval lehet rögzíteni, ezért az nem a meghatározott munkaidőbe 
számítandó. 
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Módosítás 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

törölve

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

Indokolás

A „színlelt” önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők problémáját csak 
tagállami szinten lehet kezelni, ezért nincs szükség európai szintű szabályozásra.

Módosítás 34
Eva Lichtenberger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a h) pont a következőképpen módosul:
„h) »éjszakai idő«: 22.00 és 06.00 közötti 
időszak;”
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Or. en

Indokolás

Számos tagállamban a munkanap végét az utazó munkavállalók számára 22.00 órában 
határozzák meg, így egy éjszaka eltöltött 8 órás időszak jobban megfelel az ember fizikai 
ritmusának éjszaka .

Módosítás 35
Mathieu Grosch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az éjszakai munkára vonatkozó, a 2002/15/EK irányelvben már létező meghatározás a 
bizottsági javaslatban szereplőnél sokkal világosabb, és kijátszása jobban elkerülhető.

Módosítás 36
Saïd El Khadraoui

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 
munkaidejét nyilván kell tartani. A 
nyilvántartást legalább a szóban forgó 
időszakot követő két évig kell megőrizni. A 



AM\803586HU.doc 13/15 PE438.445v01-00

HU

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 munkavállalókra vonatkozik. Nyilván kell tartaniuk valamennyi, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó tevékenységet.

Módosítás 37
Saïd El Khadraoui

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b) A 9. cikk a következő c) bekezdéssel 
egészül ki:
c) az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetők munkaidejét a 
3821/85 EGK rendelet 14. cikke (2) és 15. 
cikke (3) bekezdése szerinti 
rendelkezéseknek megfelelően kell 
nyilvántartani.

Or. en

Indokolás

 A gépjárművezetőnek a ki- és berakodással, az utasok járműbe történő be- és kiszállásánál 
történő segédkezésével kapcsolatos tevékenysége a 3821/85/EGK rendeletben módosítva a 
menetíró által már „egyéb munkaként” van nyilvántartva, amely szintén a nyilvántartás 365 
napig történő megtartását írja elő.  Az irányelv alkalmazása, valamint az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetők munkaidejének ellenőrzése érdekében nem szükséges 
az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőktől megkövetelni, hogy 
munkaidejüket külön lapon tartsák nyilván és tárolják. Ez fölösleges adminisztratív terhet 
jelente.
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Módosítás 38
Saïd El Khadraoui

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c) Az irányelv a következő 10a. cikkel 
egészül ki: 
10a. cikk:
A fuvarozási vállalkozások felelősségi 
köre
A vállalkozások, az exportőrök, a 
szállítmányozók, az utazásszervezők, a 
fővállalkozók, az alvállalkozók és a 
járművezető munkaközvetítők kötelesek 
biztosítani, hogy a közúti fuvarozásban 
utazó tevékenységet végző személyek ezen 
irányelv rendelkezéseit teljes mértékben 
betartják.

Or. en

Indokolás

Az 561/2006/EK rendelet 10. cikkével („A fuvarozási vállalkozások felelősségi köre”) való 
összhang érdekében az egész fuvarozási lánc felelős az ezen irányelvben szereplő 
követelmények teljesítéséért. 

Módosítás 39
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 1 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 

(1) Az ebben az irányelvben szereplő 
szabályok helyes, megkülönböztetéstől 
mentes és összehangolt végrehajtása 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 40
Eva Lichtenberger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a 3821/85 EGK 
rendelet alapján beépítik a digitális 
menetíró használatát a gépjárművekkel 
kapcsolatos, a munkaidő szempontjából 
fontos tevékenységekbe is, például a 
járművek ki- és berakodásakor és egyéb 
tevékenységeknél. 

Or. en

Indokolás

A digitális menetíró nemcsak a vezetés, a pihenőidő, a sebesség stb.  ellenőrzésére szolgáló jó 
és megbízható eszköz, hanem az utazó munkavállaló gépjárművel kapcsolatos 
munkaidejének/tevékenységének ellenőrzésére is.


