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Tárgy: Mariysz Miasko, lengyel állampolgár által a Kancelaria Prawne Viggen ügyvédi 
iroda nevében benyújtott 0711/2012. számú petíció a közúti fuvarozói szakma 
gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 
96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek értelmezéséről

1. A petíció összefoglalása

A közlekedési vállalkozásoknak nyújtott jogi tanácsok nyújtásával foglalkozó fent említett 
ügyvédi iroda nevében a petíció benyújtója kételyeit fejezi ki a közúti fuvarozói szakma 
gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet egyes rendelkezéseinek értelmezése tekintetében. Állítása szerint nem világos, hogy 
a rendelet szövegében a két jogi aktus közül melyikre hivatkoznak, ezért a hiányosság 
orvoslására kéri a szükséges intézkedések megtételét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

„Az 1071/2009/EK rendelet IV. melléklete1 felsorolja az uniós jogszabályok megsértésének 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1071/2009/EK rendelete a közúti fuvarozói szakma 
gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon 
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azokat a legsúlyosabb eseteit, amelyek e rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében a teherfuvarozó jó hírnevének elvesztéséhez vezethetnek.
A petíció benyújtója azt állítja, hogy a IV. melléklet – és különösen az 1. pont a) és b) 
alpontjának – megfogalmazása nem egyértelmű, és nincs összhangban az 561/2006/EK 
rendelet1 vonatkozó rendelkezéseivel, ami akadályozza az uniós jogszabályok helyes 
végrehajtását. 

A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak 
megállapításáról szóló 1071/2009/EK rendelet 6. cikkében meghatározza a vállalkozók és 
szállításszervezők által teljesítendő, a jó hírnév követelményével kapcsolatos feltételeket. A 
rendelet IV. mellékletében felsorolt legsúlyosabb jogsértések különböző uniós közúti 
közlekedési jogi aktusokkal kapcsolatosak. Ezeket a jogi aktusokat sem a rendelet melléklete, 
sem a szövege nem határozza meg közvetlenül.
A IV. melléklet 1. pontja a) és b) alpontjának megfogalmazása azonban úgy értelmezendő, 
hogy a jogsértések a vezetési időről, a szünetekről és a pihenőidőről szóló 561/2006/EK 
rendelet vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatosak.

Tulajdonképpen még ha a IV. melléklet 1. pontja a) és b) alpontjának megfogalmazása nem is 
használja az 561/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének és 6. cikke (3) bekezdésének 
pontos kifejezéseit, a használt a kifejezéseket e cikkek keretében kell értelmezni. Ezért a IV. 
melléklet 1. pontjának a) alpontjában a maximális vezetési idő vonatkozásában használt 
„hatnapos” kifejezés heti 56 óra maximális vezetési időt jelent, és a „kéthetes maximális 
vezetési idő” bármely egymást követő két hét alatt összeadódott maximum 90 óra összes 
vezetési időt jelent. Ezért e két maximális vezetési idő legalább 25%-kal való túllépésének 
kiszámítását az 56 és 90 órás határértékekre kell alapozni.

Ugyanezt a megközelítést alkalmazva, a IV. melléklet 1. pontjának b) alpontjában említett 
maximális napi vezetési idő 9 órás határértéket határoz meg (vagy 10 órásat, egy héten 
legfeljebb kétszer) a napi vezetési idő vonatkozásában, és nem a napi vezetési idő azon 
részértékét, amely a járművezető által 4,5 óra vezetési idő után kötelezően tartott szünetig tart. 
Mindez a napi vezetési idő fogalmának meghatározásából ered, ami az 561/2006/EK rendelet 
4. cikkének k) pontja szerint a következő: „napi vezetési idő”: az adott napi pihenőidő vége 
és a következő napi pihenőidő kezdete, vagy adott napi pihenőidő vége és a heti pihenőidő 
kezdete között összeadódott összes vezetési idő.

Az egyetlen olyan új elem a IV. melléklet 1. pontjának b) alpontjában, amely nem szerepel az 
561/2006/EK rendeletben, a legalább 4,5 órás megszakítatlan pihenőidő, amely a 
legsúlyosabb jogsértések kategóriájába tartozik, ha a maximális vezetési idő legalább 50%-kal 
való túllépése mellett figyelmen kívül hagyják. Ha a járművezető legalább 4,5 órás 
megszakítatlan pihenőidőt tart, a napi vezetési idő legalább 50%-al való túllépését nem kell a 
legsúlyosabb jogsértések közé sorolni.

Következtetés

                                                                                                                                                  
kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).
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.)
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Az 1071/2009/EK rendelet IV. melléklete felsorolja azokat a legsúlyosabb jogsértéseket, 
amelyek a jó hírnév elvesztéséhez vezethetnek. Ezeket a jogsértéseket a különböző uniós 
közlekedési jogszabályokban megállapított rendelkezésekre való utalás révén állapítják meg, 
és e jogszabályok keretében kell őket értelmezni. Mindez különösen érvényes a vezetési 
időről, a szünetekről és a pihenőidőről szóló jogszabályokkal kapcsolatos, e melléklet 1. 
pontjában felsorolt jogsértésekre, amelyek egyértelműen az 561/2006/EK rendelet vonatkozó 
rendelkezéseire hivatkoznak.”


