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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottsági javaslata

A 2002/15/EK irányelv a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek 
munkaidejét szabályozza. Elsősorban a vállalkozások által foglalkoztatott utazó 
munkavállalókra vonatkozik, de 2009. március 23. óta kiterjed az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató gépjárművezetőkre is. Az ebben az irányelvben szereplő, munkaidőre 
vonatkozó rendelkezések kiegészítik a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző 
személyek vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó, az 561/1006 (korábban 3820/85) 
rendeletben megállapított rendelkezéseket.

Az utazó munkavállalók és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők 
közötti különbségtétel a gyakorlatban problémákat okozott a kényszervállalkozóként 
tevékenykedő gépjárművezetők megjelenése miatt. Ezek olyan személyek, akiket hivatalosan 
önálló vállalkozóként vettek nyilvántartásba, de gyakorlatilag csak egyetlen másik vállalkozás 
számára dolgoznak.

A probléma megoldására a Bizottság azt javasolja, hogy a kényszervállalkozókat foglalják 
bele az „utazó munkavállaló” fogalmába mint olyan személyeket: 
– akik nem szervezhetik meg szabadon a munkájukat,
– akiknek a jövedelme nem függ közvetlenül a megtermelt nyereségtől,
– akik nem tudnak több ügyféllel dolgozni.
A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a ténylegesen önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató gépjárművezetőket nem érdemes az irányelv hatáskörébe vonni.

Másodsorban a Bizottság eltérő meghatározást javasol az „éjszakai munka” fogalmára. A 
2002/15 irányelv értelmében az „éjszakai idő” a nemzeti jogszabályok által meghatározott, 
legalább négyórás időszak 00:00 és 07:00 óra között. Az „éjszakai munka” a jelenlegi 
meghatározás szerint az éjszakai időben végzett minden munka, függetlenül attól, hogy 
mennyire rövid vagy hosszú az időtartama az adott időszakban. A Bizottság most azt 
javasolja, hogy a munkát csak akkor lehessen éjszakai munkaként meghatározni, ha az adott 
időszakban legalább két órán át tényleges munkát végeztek. 

Harmadsorban a Bizottság a végrehajtásról szóló új cikk beillesztését javasolja. Ezzel 
kapcsolatban figyelembe kell vennünk, hogy a munkaidőre vonatkozó szabályok 
végrehajtását a székhely szerinti országban az ottani illetékes felügyelőség végzi, és az nem 
az országúti ellenőrzések részeként történik – amelyeket más tagállamokban is el lehet 
végezni.

Az előadó álláspontja és módosításai

Az előadó egyetért a Bizottság azon álláspontjával, hogy a kényszervállalkozóként dolgozó 
gépjárművezetők problémát jelentenek, és hogy őket olyan munkavállalókként kell kezelni, 
akikre munkaidő-korlátozás vonatkozik. Az előadó ezért támogatja a kényszervállalkozók 
belefoglalását a munkavállaló fogalmába.  Az előadó úgy véli továbbá, hogy az irányelv 
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hatályát az önálló vállalkozókra is ki kellene terjeszteni, figyelembe véve azonban az önálló 
vállalkozók speciális jellemzőit.

A probléma végső soron az, hogy a munkaidőt nem ellenőrzik mindenki esetében ugyanúgy, 
miközben a munka ugyanolyan hatást gyakorol a gépjárművezetők fáradtsági szintjére, 
függetlenül attól, hogy alkalmazottak vagy önálló vállalkozók. Ezért a probléma radikálisabb 
kezelésére lenne szükség, és a munkaidőre vonatkozó szabályokat és azok végrehajtását 
minden olyan személyre ki kellene terjeszteni, akik foglalkozásukból kifolyólag közutakon 
nehéz tehergépjárművek vezetéséért felelősek.

A munkavégzésként egyértelműen azonosítható vezetési időn és pihenőidőn kívül az önálló 
vállalkozók tevékenységét az illetékes felügyeleteknek kell ellenőrizniük. A legnyilvánvalóbb 
tevékenység a fel- és lerakodás. Ezenkívül az előadó a nyomon követett munkaidőhöz egy, az 
adott úthoz közvetlenül kapcsolódó egyéb tevékenységeknek megfelelő, meghatározott 
időtartam hozzáadását javasolja.

Az előadó azt kéri a Bizottságtól, gondolja át, hogyan lehetne az ezen irányelvvel kapcsolatos 
adminisztratív terheket minimális szinten tartani, beleértve a különféle informatikai 
alkalmazások használatát.

A végrehajtás tekintetében fejleszteni és egyszerűsíteni kell a tagállamok közötti 
információcserét. Az előadó arra kéri a Bizottságot, vizsgálja meg, hogy az EKT-
alkalmazások milyen mértékben alkalmasak e célra, és végső soron mennyiben segíthetik elő 
az európai információcsere-rendszer kialakítását. Példaként vehetjük a belső piacra vonatkozó 
jogszabályok alkalmazásához és végrehajtásához használt belső piaci információs rendszert 
(IMI). Ez ahhoz vezethet, hogy a jövőben a munkaidőre vonatkozó közúti ellenőrzéseket egy 
másik tagállamban is lehet végezni.

Az előadó megjegyzi továbbá, hogy a munkaidő végrehajtása tekintetében konkrét célokat 
kell kitűzni. A tagállamoknak a vezetési és pihenőidőre vonatkozó ellenőrzések mintájára ki 
kell alakítaniuk a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző valamennyi személy 
reprezentatív mintájának rendszeres és megfelelő éves ellenőrzésére vonatkozó rendszert. Az 
előadó úgy véli továbbá, hogy a tagállamoknak kétévente statisztikailag összesített formában 
be kell nyújtaniuk a Bizottságnak ezen szervezett ellenőrzések eredményeit.

Ezenkívül az előadó álláspontja szerint a Bizottságnak át kellene gondolnia, hogy a szociális 
jogszabályok valamennyi közúti fuvarozási eseményre – tehát az üzleti célra használt, 3,5 
tonna alatti járművekre is – vonatkozzanak-e.   Az előadó szerint azonban ez olyan kérdés, 
amelyet nem ezen irányelv keretein belül kell megoldani.

Az előadó egyetért a Bizottsággal az „éjszakai munka” fogalmának módosítása tekintetében, 
de azt javasolja emellett, hogy az „éjszakai időszak” meghatározását is módosítsák. Az 
„éjszakai időszaknak” a 00.00.és 06.00 óra közötti teljes időszakban való meghatározása 
véget vet a tagállamok közötti különbségeknek, és elegendő éjszakai pihenést biztosít. 

MÓDOSÍTÁSOK
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A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

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.

törölve

Or. nl

Indokolás

A munkaidőnek az önálló vállalkozókra is vonatkoznia kell, és így nekik is az irányelv hatálya 
alá kell tartozniuk.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ezzel az irányelvvel kapcsolatos 
adminisztratív terhek minimális szinten 
tartása érdekében kívánatos, hogy számos 
informatikai alkalmazást felhasználjanak. 

Or. nl
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Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) 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. nl

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A közúti közlekedés biztonságának 
javítása érdekében meg kell fontolni, 
hogy hosszú távon a szociális 
jogszabályok valamennyi közúti 
fuvarozási eseményre – tehát az üzleti 
célra használt, 3,5 tonna alatti 
járművekre is – vonatkozzanak-e.

Or. nl

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:

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 és a 
3. cikk e) pontjában meghatározott, önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetőkre vonatkozik.

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

Or. nl

Indokolás

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

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés – a pont
2002/15/EK irányelv
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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:
önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezetők esetében ugyanaz a 
meghatározás érvényes: a munka 
kezdetétől a munka végéig tartó időszak –
beleértve egy, a iii., 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. nl

Indokolás

Az önálló vállalkozóként dolgozó gépjárművezetők a rájuk háruló adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében meghatározott munkaidőt kalkulálhatnak a iii., iv., és v. pontban 
említett tevékenységekre.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés – 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:

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 

„utazó munkavállaló” továbbá minden 
olyan személy, aki nem kötődik 
munkaadóhoz sem munkaszerződéssel, 
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 



PA\799396HU.doc 9/16 PE430.999v01-00

HU

formájában, azonban: formájában, azonban:
i. vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon;

i. vonatkozó munkatevékenységeit nem 
szervezheti szabadon, vagy

ii. jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől;

ii. a jövedelme nem függ közvetlenül a 
megtermelt nyereségtől, vagy

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

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. nl

Indokolás

A félreértések elkerülése érdekében világossá teszi, hogy utazó munkavállaló az, akire 
vonatkozóan a felsorolt feltételek bármelyike teljesül. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés – 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 a következőképpen módosul:
„önálló vállalkozói tevékenységet folytató 
gépjárművezető”: minden olyan személy, 
aki a közösségi jogszabályok értelmében 
közösségi engedély vagy bármely egyéb 
szakmai engedély alapján 
foglalkozásszerűen személyek szállítását 
vagy áruk közúti fuvarozását végzi 
harmadik fél számlájára vagy, aki 
jogosult a saját számlájára munkát 
vállalni, és aki nem kötődik 
munkaadóhoz, sem munkaszerződéssel, 
sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, 
fölérendeltségen alapuló jogviszony 
formájában, aki nincs alárendelve 
kölcsönvevő vállalkozásnak, aki 
munkájának helyét és idejét, valamint 
vonatkozó munkatevékenységeit szabadon 
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szervezheti és a munkavégzés során nem 
kell egy másik fél utasításainak és 
rendelkezéseinek eleget tennie, akinek a 
jövedelme közvetlenül függ a megtermelt 
nyereségtől, és aki gazdaságilag és 
társadalmilag független a nem a saját 
tulajdonában lévő vállalkozás számára 
vagy által végzett munkától; aki az 
alábbiak egyikében sem részesül: 
időszakos bérfizetés; természetben történő 
fizetés, például élelem, szállás vagy 
szállítás; olyan jogosultságok elismerése, 
mint az éves szabadságok, és akinek 
megvan az a szabadsága, hogy egyénileg 
vagy más önálló vállalkozó 
gépjárművezetőkkel történő 
együttműködés keretein belül több 
ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson fenn.

Or. xm

Indokolás

Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőknek is az irányelv hatálya alá 
kell tartozniuk, ezért az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezető fogalmát 
ennek megfelelően le kell szűkíteni.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az f) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„f) „közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek”: 
valamennyi utazó munkavállaló, aki ilyen 
tevékenységet végez;”

törölve

Or. nl
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Indokolás

Az irányelvnek ki kell terjednie az önálló vállalkozókra.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés – 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”: 00.00 és 06.00 közötti 
időszak;

Or. nl

Indokolás

A jelenlegi javaslat annak lehetőségét biztosítja a tagállamok számára, hogy a minimálisan 
négyórás blokkot tartalmazó éjszakai időt gyakorlatilag két órára csökkentsék, mivel a 
Bizottság az „éjszakai munkát” most már úgy definiálja, hogy az olyan munkaidőben végzett 
munka, amelyből legalább két munkaóra az éjszakai időre esik. Ez túl kevés időt hagyna az 
éjszakai alváshoz. Ez a probléma megszűnik, ha az „éjszakai időt” egy hatórányi folyamatos 
időszakként definiáljuk. Ezenkívül ez a módosítás kiküszöböli azt a zűrzavart, amely jelenleg 
az éjszakai idő kapcsán a tagállamok között fennáll.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a bekezdés (új)
2002/15/EK irányelv
4 cikk – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 4. cikk a következő c) bekezdéssel 
egészül ki:
a 3. cikk (a) bekezdésének 2. pontjában 
említett meghatározott munkaidő heti 1 
óra.

Or. nl
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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 1 órában határozzák meg.

Módosítás 13

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

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. 
cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus megfelelő eszközt jelent e célra.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl
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Indokolás

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

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 bekezdés (új)
2002/15/EK irányelv
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szöveg a következő 12a.cikkel 
egészül ki: 
12a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottságot az ezen irányelv 
hatálybalépését követő hétéves időszakra 
kell feljogosítani a 11. cikk (1a) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskörrel. Legkésőbb 6 
hónappal a hatéves időszak lejárta előtt a 
Bizottság jelentést készít a 
felhatalmazással gyakorolt hatáskörök 
tekintetében.
(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 12b. és a 12c. cikkben 
szereplő feltételek vonatkoznak.

Or. xm
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 bekezdés (új)
2002/15/EK irányelv
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A szöveg a következő 12b. cikkel 
egészül ki:
12b. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja az 11. cikk (1a) 
bekezdésében említett hatáskör-
átruházást.
(2) Az az intézmény, amely a 
felhatalmazás visszavonására irányuló 
belső eljárást kezdett meg, törekszik arra, 
hogy tájékoztassa a másik intézményt és a 
Bizottságot, megnevezve azokat a 
hatásköröket, amelyekre a visszavonás 
vonatkozhat.
(3) A visszavonásra irányuló határozat 
megnevezi a visszavonás okait, és véget vet 
az erről szóló határozatban megjelölt 
hatáskörök átruházásának. Ez a határozat 
azonnal vagy a határozatban szereplő 
későbbi időpontban lép hatályba. Nem 
érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét. Ezt a 
határozatot az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában ki kell hirdetni.

Or. xm

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 bekezdés (új)
2002/15/EK irányelv
12 c cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11) A szöveg a következő 12c. cikkel 
egészül ki:
12c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szembeni kifogások
(1) Az Európai Parlament és 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 a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 
lép hatályba. A kifogást emelő intézmény 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szembeni kifogását.

Or. xm

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szöveg a következő 12d. cikkel 
egészül ki:
12d. cikk
Két évvel ezen irányelv hatálybalépését 
követően a Bizottság jelentést és kérésre 
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jogalkotási javaslatokat készít a mobil 
munkavállalók munkaidejéhez 
kapcsolódó alábbi kérdésekről:
1. az ezen irányelv végrehajtásához 
kapcsolódó adminisztratív terhek 
csökkentése, és ehhez kapcsolódóan 
intelligens közlekedési rendszerek 
alkalmazása
2. európai információcsere-rendszer 
kifejlesztése a munkaidőre vonatkozó 
adatokhoz kapcsolódóan,
3. a szociális jogszabályok – beleértve a 
vezetési és pihenőidőket is –
alkalmazásának kiterjesztése az üzleti
célra használt, 3,5 tonna alatti 
járművekre. 

Or. nl


