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Tárgy: Uwe Stietz, német állampolgár által benyújtott 1196/2009. számú petíció a 7 
tonnánál alacsonyabb összsúlyú tehergépjárművekbe kötelezően 
beszerelendő digitális menetíró készülékről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a 7 tonnánál alacsonyabb összsúlyú gépjárművekbe 
kötelező a menetíró készülék beszerelése (3821/85/EGK rendelet). A petíció benyújtójának 
lisztüzeme van, és az üzemétől számított 30 km-es körzeten belül szállít lisztet az ügyfeleinek. 
Esetében tehát nincsen szó hosszú menetidőkről. A petíció benyújtójának két darab 7 tonnánál 
könnyebb járműve van, amelyet ő maga és egy munkatársa használ. A szabályozás 
értelmében mind a petíció benyújtója, mind annak munkatársa köteles abban a járműben, 
amelyet éppen vezetnek, az ún. gépjárműkártyát, 28 nappal visszamenően a tachográf-
kártyákat és azokat a speciális űrlapokat maguknál tartani, amelyeket az állással töltött 
napokra kell kitölteni. A petíció benyújtója annak a lehetőségnek a megvizsgálására kéri az 
Európai Parlamentet, hogy nem nyílna-e lehetőség a kivételekre vonatkozó rendelkezések 
kibővítésére, mint ahogy az a tejszállítás esetére a 3820/85/EGK rendelet 4. cikkének (13) 
bekezdésében történt. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.
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A petíció

A Tanács a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK 
rendelete minden olyan jármű esetében kötelezően előírja a menetíró készülék használatát, 
amely a Tanács közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról 
szóló 561/2006/EK rendeletének hatálya alá esik. Minden olyan gépjárművet kötelező 
digitális menetíró készülékkel felszerelni, amelyet 2006. május 1-je után vettek első ízben 
nyilvántartásba.

A petíció benyújtója mentességet kér az 561/2006/EK rendelet hatálya alól vállalkozása – egy 
malom – által annak 30 kilométeres körzetében, a vevők számára liszt szállítására használt 7
tonnánál kisebb súlyú nehéz tehergépjárművekre.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az 561/2006/EK rendelet a professzionális szállítási tevékenységet végző járművezetők 
minimális pihenőidőit és maximális járművezetési időit szabályozza. A rendelet számos 
kivételt engedélyez a speciális szállítási tevékenységre használt gépjárművek tekintetében, 
illetve, a tagállamok a rendeletben meghatározott módon további kivételeket is 
engedélyezhetnek. Az Európai Parlament és a Tanács az 561/2006/EK rendelet elfogadása 
előtt alaposan megvitatta és körültekintően megvizsgálta a lehetséges kivételeket. Tekintve, 
hogy a petíció benyújtója által végzett szállítási tevékenység nem szerepel a kivételek között, 
a kivételek jegyzékének bárminemű megváltoztatása megkérdőjelezné a hosszú tárgyalások 
eredményeként elért kompromisszumot, és szükségessé tenné a rendelet módosítását is, illetve 
annak későbbi Parlament és Tanács általi elfogadását is. 

Jelenleg a Bizottság szolgálatai a menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet
módosításának lehetőségét vizsgálják. Az e felülvizsgálathoz elvégzendő hatásvizsgálat során 
a Bizottság az 561/2006/EK rendelet célkitűzéseinek, illetve a rendelet rendelkezései 
alkalmazásának figyelemmel kísérhetőségének tükrében meg fogja vizsgálni a 3821/85/EGK 
tanácsi rendelet hatályának megfelelőségét.
  

Következtetés

Tekintve, hogy a kivételek jegyzéke a közelmúltban a Parlament és a Tanács által kivívott 
kompromisszum részét képezi, az 561/2006/EK rendelet módosítását szükségessé tevő 
változtatási javaslat nem tekinthető megfelelő megoldásnak.

A menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet felülvizsgálata során végzendő 
hatásvizsgálat keretében a Bizottság meg fogja vizsgálni a rendelet hatályának 
megfelelőségét. Amennyiben a Bizottság benyújtja erre vonatkozó javaslatát, a Parlament már 
2011-ben lehetőséget kap a rendelet felülvizsgálatára.


