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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának cége egy nemzetközi fuvarozási vállalkozás. Az Európa-szerte 
megvalósuló fuvarozási tevékenységek nyomán világosan kitűnik, hogy a bizonyos típusú 
jogellenes közúti cselekmények miatt kirótt bírságok mértéke jelentősen eltér az egyes 
országokban. A petíció benyújtója példaként említi a maximális vezetési idő túllépését. 
Franciaországban a maximális vezetési idő 10 perccel történő túllépése 153 EUR összegű 
bírsággal büntethető. Németországban mindössze szóbeli figyelmeztetést von maga után. A 
petíció benyújtója a közlekedési szankciók összehangolását kéri, különösképpen mivel a 
szóban forgó pénzbírságok közötti eltérések a verseny torzulását okozzák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.
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Az 561/2006/EK rendelet1 részletes szabályokat állapít meg a maximális vezetési időre és 
minimális pihenőidőre vonatkozóan a hivatásos fuvarozóként tevékenykedő járművezetők 
számára. A szóban forgó szabályok közvetlenül alkalmazandók a rendelet hatálya alá tartozó 
járművek valamennyi vezetőjére. Ugyanakkor a tagállamok feladata olyan szankciók 
megállapítása, amelyek hatékonyak, arányosak, visszatartó erejűek és 
megkülönböztetésmentesek (az 561/2006/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése). 

A Bizottság azonban csak saját hatáskörén belül fejtheti ki tevékenységét. A rendeletben 
előirányzott bizottság keretében a Bizottság aktívan támogatja a tagállamok közötti 
párbeszédet az ellenőrzésekkel kapcsolatos megközelítések további összehangolása 
érdekében. E munka egyik eredményeképpen hat „iránymutatás” elfogadására került sor, 
amelyek elősegítik a végrehajtási gyakorlat összehangolását, például amikor a járművezető 
nem talál megfelelő parkolóhelyet ahhoz, hogy szünetet vagy pihenőidőt tartson2. 

Ezen felül a Bizottság elfogadott egy irányelvet3, amely a közúti szállításra vonatkozó 
szociális szabályok tekintetében meghatározza a jogsértések kategorizálását. A szóban forgó 
kategorizálás összehangolja az arra irányuló elképzeléseket, hogy milyen típusú jogsértések 
tekintendők igen súlyos, súlyos vagy enyhébb jogsértésnek. A tagállamok kötelesek 
legkésőbb 2009. december 31-ig átültetni a szóban forgó irányelvet annak érdekében, hogy 
biztosítsák a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok összehangoltabb alkalmazását, 
és ily módon javítsák a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok betartását.

2009. május 15-én a Bizottság jelentést4 fogadott el, amelyben elemzi a tagállamok által a 
közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése esetén alkalmazott 
szankciókat. Ez a jelentés megerősíti, hogy jelenleg komoly különbségek állnak fenn a 
szankciók között, és fel kívánja hívni a nemzeti hatóságok figyelmét erre a helyzetre.

Következtetés
A Bizottság tisztában van a vezetési időről és pihenőidőről szóló rendelet megsértése esetén 
alkalmazott tagállami szankciók közötti jelentős különbségekkel. A Bizottság már több 
kezdeményezést is tett: jelentést készített, amely felhívja a tagállamok figyelmét a jelenlegi 
helyzetre, bizottsági irányelvet dolgozott ki, amely kategorizálja a jogsértéseket, valamint 
iránymutató feljegyzéseket tett közzé, hogy elősegítse az ellenőrzési gyakorlatok 
összehangolását. A Bizottság hatáskörén belül tovább folytatja a szóban forgó területen 
végzett munkáját.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó 
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).
2 Lásd: http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/guidance_notes_en.htm
3 A Bizottság 2009. január 30-i 2009/5/EK irányelve a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának 
minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról 
(HL L 29., 2009.1.31., 45. o.).
4 COM(2009)225


