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Tárgy: G.M., olasz állampolgár által benyújtott 1572/2009. számú petíció a közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 
2006/561/EK rendelet módosítására irányuló kérelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának van néhány, a jogalkotási szövegek módosítására és pontosítására 
irányuló részletes javaslata. Nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy a jelenlegi szövegváltozat 
alkalmat ad a tehergépkocsi-vezetők munkaadói számára, hogy túl hosszú munkaidőt írjanak 
elő.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Az 561/2006/EK rendeletet és a 2006/22/EK1 irányelvet 5 évi tárgyalás után 2006. március 
15-én fogadta el az Európai Parlament és a Tanács. Ezen jogszabályok javítják a 
                                               
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.).
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.).
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(teherszállításban vagy utasszállításban dolgozó) hivatásos gépjárművezetők 
munkaszervezését, és szigorítják az ellenőrzéseket. Nem vezetnek be teljesen új szociális 
szabályokat a közúti szállításban, hanem az a céljuk, hogy egyértelművé tegyék és 
aktualizálják a hivatásos gépjárművezetők vezetési idejéről és pihenőidejéről szóló 20 éves 
jogszabályt, valamint hatékonyabbá és egységesebbé tegyék a végrehajtást egész Európában. 
Összességében ezek a jogszabályok szociális téren nagy előrelépést jelentenek a hivatásos 
gépjárművezetők számára, emellett pedig hozzájárulnak a közúti biztonság javításához és a 
tisztességes versenyhez. A vezetési időről szóló rendeletet kiegészíti a 2002/15/EK irányelv1, 
amely minimumkövetelményeket állapít meg a maximális heti munkaidőre, a szünetekre és az 
éjszakai munkavégzésre vonatkozóan. 

Először is a petíció benyújtója azt kéri, hogy a 2002/15/EK irányelv szabályozza a maximális 
napi munkaidőt is. Ez túlzó és szükségtelenül szigorú előírás lenne, ezért a jogalkotó – az 
arányosságot szem előtt tartva – úgy döntött, hogy a heti munkaidő tekintetében állapít meg 
felső határt. 

A petíció benyújtója továbbá azt kéri, hogy azt az időszakot is tekintsék munkaidőnek, amit a 
gépjárművezető a járművet vezető járműkísérő mellett ülve tölt el, amit a 2002/15/EK 
irányelv „készenléti idő”-ként határoz meg, és hogy ezt az időt a javadalmazásban teljes 
mértékben munkaidőként számolják el. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az EU 
meghatározásaitól függetlenül a munkához kapcsolódó fizetési megállapodások a nemzeti 
hatóságok hatáskörébe tartoznak, nem pedig közvetlenül uniós hatáskörbe.

A petíció benyújtója ezenkívül a szabályok változtatását kéri oly módon, hogy a 9 (vagy 10) 
óra maximális napi vezetési idő egy 24 órás időtartamra vonatkozzon, nem pedig két 
pihenőidő közötti időszakra, mint ahogyan most van. A jogalkotó az utóbbi lehetőséget 
választotta, hogy a gépjárművezetők érdekében nagyobb rugalmasságot biztosítson a 
szabályokban. 

Másrészről a petíció benyújtója ellenzi a csökkentett, 9 órás napi pihenőidő lehetőségét. Ezt a 
lehetőséget a jogalkotó vezette be azzal a céllal, hogy némi rugalmasságot biztosítson az ipar 
számára anélkül, hogy ezzel veszélyeztetné a közúti biztonságot. 

Végül a petíció benyújtója szerint a rendeletnek elő kellene írnia, hogy a fuvarozási 
vállalkozások úgy osszák be a gépjárművezetők heti pihenőidejét, hogy azt a 
gépjárművezetők saját otthonukban tudják eltölteni, kivéve ha a megbízás végrehajtása több 
mint 7 napot vesz igénybe. A jogalkotó helyénvalónak tartotta előírni, hogy a járművezetők 
szabadon rendelkezhessenek a pihenőidejükkel, annak pontos meghatározása nélkül, hogy a 
járművezetőnek hol kell tartózkodnia heti pihenőideje alatt.

Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály minimumkövetelményeket állapít meg, és a 
tagállamok, illetve a kollektív vagy egyéni munkaszerződések kedvezőbb feltételeket is 
alkalmazhatnak.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó 
tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).
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Amikor 2002-ben és 2006-ban végre elfogadták a közúti szállításra vonatkozó szociális 
szabályokat, a jogalkotó arányos megközelítést alkalmazott, figyelembe véve a tisztességes és 
tényleges versenyt, valamint a meglévő szociális keretet, és miután széles körű vitát folytatott 
a különböző szempontokról. A Bizottság figyelemmel kíséri az említett szabályok helyes 
alkalmazását, amelyek 2007-ben léptek hatályba. Minden második évben jelentéseket tesznek 
közzé, amelyekben értékelik a szabályok hatékonyságát, valamint összefoglalják a 
munkáltatói és a munkavállalói oldal véleményét. Mindezen túl a szabályok egységes 
alkalmazása EU-szerte többek között a komitológiai eljárás révén biztosított, amelyben a 
szociális partnerek megfigyelői státusszal rendelkeznek. 


