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Tárgy: Az Ulf Berger, német állampolgár által benyújtott 1505/2009. számú petíció a 
hivatásos sofőrök vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó szabályozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elégedetlenségét fejezi ki a hivatásos sofőrök vezetési idejére és 
pihenőidejére vonatkozó szabályozással kapcsolatban. Véleménye szerint az új európai 
szabályok szakmai csoportjára nézve értelmetlenek, és hátráltatják a munkát. A petíció 
benyújtója szerint a szabályozás miatt elesik jövedelme egy részétől, kevesebb szabadideje 
marad, és a nap 24 órájában ellenőrzik. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szabályok 
gúzsba kötik, és azoknak semmi közük a hivatásos sofőrök által a valóságban végzett 
munkához. Tilos például három egymást követő héten dolgozni, és utána egy hetet kivenni –
ahogyan ezt eddig tette. A petíció benyújtója úgy látja, hogy a szabályok hátráltatják a 
munkavégzést, és korlátozzák őt abban, hogy saját maga dönthessen arról, hogy mikor, 
hogyan és hol szeretné eltölteni a szabadidejét. A petíció benyújtója szerint továbbá a 
szabályok túl szigorúak – sőt, még a biztonság csökkenéséhez is vezethetnek, mivel a sofőrök 
most már nem választhatják meg szabadon, hogy mikor tartanak szünetet, és a fáradtság 
ellenére is folytatják az útjukat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A hivatásos gépjárművezetők vezetési idejére, szüneteire és pihenőidejére vonatkozó közös 
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európai szabályok több mint 40 éve vannak hatályban; ezen a területen az első jogszabályt 
1969-ben fogadták el1. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-én, 5 évnyi 
tárgyalást követően együttdöntéssel új európai jogszabályt fogadott el (561/2006/EK 
rendelet2) a hivatásos gépjárművezetők vezetési és pihenőideje szervezésének javítása és az 
ellenőrzések fokozása érdekében. Ez az új jogszabály korszerűsítette a meglévő szabályokat, 
nagyobb érthetőséget, jobb munkafeltételeket, valamint az alkalmazandó szabályok szigorúbb 
és összehangolt végrehajtását biztosítva. Ezen szabályok értelmében a nehéz 
tehergépjárművek és utasszállító járművek valamennyi vezetőjének kéthetente legalább két 
teljes szabadnappal, és naponta egy hosszabb (8 óra helyett legalább 9 órányi) pihenőidővel 
kell rendelkeznie. Minden gépjárművezetőnek a menetíró készülékben kézileg kell „egyéb 
munkaként” rögzítenie az automatikusan „vezetési időként” rögzített vezetésen felül végzett 
összes tevékenységet (jármű berakodása, kirakodása, takarítása, karbantartása stb.). A 
szabályok egyéb tökéletesítése az úgynevezett „társfelelősség” elvének bevezetésére 
vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a szállítási műveleti láncban közreműködő összes fél 
(járművezetők, fuvarozó vállalkozások, feladók, árutovábbítók stb.) felelősségre vonhatók a 
rendelet megsértéséért. A petíció benyújtójának a közúti fuvarozási ágazatra vonatkozó uniós 
szociális szabályokkal és ezek végrehajtásával kapcsolatos elégedetlensége a szövegek 
félreértelmezéséből fakadhat.

A közúti fuvarozásra vonatkozó szociális jogszabályok csupán minimumkövetelményeket 
állapítanak meg a hivatásos gépjárművezetők által alkalmazandó vezetési idők, szünetek és 
pihenőidők tekintetében. Semmi nem gátolja a gépjárművezetőket és a fuvarozó 
vállalkozásokat abban, hogy a gépjárművezetők munkáját oly módon szervezzék meg, hogy 
az EU szabályai által előírt minimumnál több/hosszabb pihenőidővel és szünettel 
rendelkezzenek. Már bebizonyosodott, hogy ezek a szabályok a végrehajtási rendszerükkel 
együtt hozzájárulnak a közúti biztonság és a gépjárművezetők munkakörülményeinek 
javításához, és Unió-szerte biztosítják a tisztességes versenyt. A Bizottság kétévenkénti 
jelentések, valamint a tagállami szakértőkkel, az ágazat képviselőivel és a szociális 
partnerekkel folytatott állandó kapcsolattartás révén rendszeresen ellenőrzi az említett 
szabályok összehangolt alkalmazását és hatékonyságát. A Bizottság semmilyen okot nem lát 
arra, hogy módosítsa ezeket a közelmúltban aktualizált szabályokat, amelyek 2007 áprilisában 
léptek hatályba.

                                               
1 A Tanács 1969. március 25-i 543/69/EGK rendelete a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról (HL L 77., 1969.3.29., 49–60. o.).
2 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.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelve a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának 
minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. 
o.).


