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PR_COD_2app

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra vonatkozik, a 
fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező 
jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az 561/2006/EK rendeletnek a 
maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti 
pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU 
rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05114/1/2020 –  C9-0104/2020),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2018. február 1-jei véleményére2,

– tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2020)0151), 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2017)0277) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára3, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 
(A9-0000/2020),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták; 

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 
megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben 
gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

1 HL C 197., 2018.6.8., 45. o. 
2 HL C 176., 2018.5.23., 57. o.
3  Elfogadott szövegek, 2019.4.4., P8_TA(2019)0340.
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5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



PR\1202957HU.docx 7/9 PE650.439v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

1. A nemzetközi közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályok

A közúti közlekedési ágazat a közös közlekedéspolitika fontos részét képezi, több mint 11 
millió embert foglalkoztat, és az EU-ban az összes áruszállítási tevékenység közel felét teszi ki. 
A közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályoknak három egymást kiegészítő céljuk van: 
(1) a közúti biztonság növelése, (2) a verseny torzulásának megakadályozása és (3) a 
járművezetők munkakörülményeinek javítása.

Az 561/2006/EK rendelet megállapítja a közúti árufuvarozást és személyszállítást végző 
járművezetők vezetési idejére, szüneteire és pihenőidejére vonatkozó szabályokat. E rendelet 
végrehajtási folyamata számos kihívásra mutatott rá. Ezek közé tartozik a különböző uniós 
tagállamokban alkalmazott eltérő végrehajtási gyakorlat, a rendelet szövegének 
egyértelműsége, a tagállamok széles mérlegelési jogköre és a rendelet által engedélyezett 
különböző mentességek. Ezek a kihívások befolyásolják a közúti közlekedés harmonizációját 
és a jogbiztonságot, és korlátozzák a rendelet céljának teljesítését.

E kihívások kezelése érdekében a Bizottság 2017. május 31-én a tiszta, versenyképes és 
összekapcsolt mobilitást célzó „Európa mozgásban” csomag részeként jogalkotási javaslatokat 
fogadott el az uniós közúti közlekedés szociális és belső piaci vonatkozásairól. E csomag célja 
a tisztességes verseny biztosítása, a meglévő szabályok egyszerűsítése, az Unió belső piacának 
megőrzése és az ágazatban dolgozók jogainak biztosítása. 

2. Az Európai Bizottság javaslata 

A vezetési időről és a pihenőidőről szóló 561/2006/EK rendelet, valamint a menetíró 
készülékekről szóló 165/2004/EU rendelet módosítására irányuló javaslat általános célja egyes 
rendelkezések pontosítása, illetve bizonyos szabályoknak az ágazat változó igényeihez való 
hozzáigazítása, továbbá a közúti fuvarozásra vonatkozó szociális szabályok intelligens 
végrehajtásának erősítése volt.

Az általános cél elérése érdekében a Bizottság többek között a következőket javasolta:

– nagyobb rugalmasság biztosítása a járművezetők heti pihenőidejének megszervezésében 
annak érdekében, hogy a járművezetők négy héten belül két egymást követő csökkentett heti 
pihenőidőt tarthassanak, és élvezhessék a felhalmozott heti pihenőidőt. 

– annak tisztázása, hogy a járművezetők a 45 órát elérő vagy azt meghaladó heti pihenőidőt 
nem tölthetik a járműben, valamint hogy a munkáltató köteles a járművezető számára a kellő 
alvási és tisztálkodási lehetőségekkel felszerelt megfelelő szállást biztosítani, amennyiben a 
járművezető nem tudja a heti pihenőt a választása szerinti privát helyen eltölteni. Mindennek 
célja a járművezetők munkakörülményeinek javítása és megfelelő pihenési feltételeinek 
biztosítása volt.

– a szállítási vállalkozások kötelezése arra, hogy a járművezetők munkáját oly módon 
szervezzék meg, hogy három egymást követő héten belül legalább egyszer az otthonukban 
tölthessék el a heti pihenőidőt. Ennek célja az volt hogy megelőzze az olyan helyzeteket, amikor 
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a járművezetők hosszú ideig külföldön dolgoznak anélkül, hogy lehetőségük lenne a rendszeres 
hazatérésre.

– az „intelligens” menetíró készülékek jellemzőinek javítása annak érdekében, hogy 
pontosabban meg lehessen állapítani a határokon átnyúló szállítási műveletekhez használt 
járművek helyzetét, és annak kötelezővé tétele a járművezetők számára, hogy a határátlépést 
követően a lehető leghamarabb rögzítsék a menetíró készülékben járművük helyzetét.

3. Intézményközi tárgyalások

A Parlament első olvasat utáni álláspontjának 2019. április 4-i elfogadását követően a Tanács 
finn elnökségének idején, 2019 októbere és decembere között intézményközi tárgyalásokra 
került sor (egy korai, második olvasatbeli megállapodás elérése céljával). A háromoldalú 
egyeztetések négy fordulóját követően – amelyek közül néhány közösen zajlott – a Parlament 
tárgyalócsoportja a legutóbbi, 2019. december 11–12-i háromoldalú egyeztetés során ideiglenes 
megállapodásra jutott a Tanács elnökségével.

Az ideiglenes megállapodás szövegét ismertették a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal 
(TRAN), majd 2020. január 21-én elfogadták. A bizottság jóváhagyása alapján a TRAN 
bizottság elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER I.) elnökének címzett levelében 
jelezte, hogy módosítás nélküli elfogadásra javasolja a plenáris ülésnek a Tanács első 
olvasatban elfogadott álláspontját, feltéve, ha az megfelel a két intézmény között kialakított 
ideiglenes megállapodásban foglaltaknak. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 
2020. április 7-én (írásbeli eljárás keretében) az ideiglenes megállapodással összhangban 
hivatalosan elfogadta álláspontját.

4. A megállapodás főbb elemei

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött átfogó megállapodás célja a 
közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális és belső piaci szabályok további javítása. 
Különösen a következők valósultak meg:

– a heti pihenőidők megszervezése tekintetében a megállapodás fenntartja a Bizottság azon 
célkitűzését, hogy további rugalmasságot biztosítson a távolsági árufuvarozás terén, miközben 
biztosítják, hogy a járművezetők rendszeresen hazatérhessenek egy hosszú pihenőidőre. Ez a 
lehetőség kivételt képez a jelenlegi szabály alól, amely lehetővé teszi, hogy minden második 
héten csökkentett heti pihenőidőt tartsanak. Csak a nemzetközi teherszállítást végző 
gépjárművezetőkre korlátozódik, és bizonyos feltételekhez van kötve, azaz a két egymást 
követő csökkentett pihenőidőt a székhely szerinti tagállamon kívül kell megtartani, az egymást 
követő csökkentett pihenőidőket a következő rendes pihenőidő előtt kompenzálni kell, és a 
járművezetőnek 3 hetente haza kell tudni térni.

– a járművezető rendszeres hazatérése tekintetében a megállapodás előírja, hogy a 
társaságoknak oly módon kell megszervezniük a járművezetők munkáját, hogy a járművezetők 
minden négy egymást követő héten belül visszatérhessenek a munkáltató azon működési 
központjába, ahol a járművezető szokásos tartózkodási helye található, vagy a járművezető 
lakóhelyére. Az egyik preambulumbekezdés pontosítja, hogy „a járművezetők szabadon 
eldönthetik, hogy hol töltik a pihenőidejüket”. Ha a járművezető két egymást követő 
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csökkentett pihenőidőt tartott, az említett időszak három hétre csökken.  A nemzetközi 
járművezetők javát szolgálhatja e rendelkezés, mivel segít megelőzni az olyan helyzeteket, 
amikor a járművezetők hosszú ideig külföldön dolgoznak anélkül, hogy lehetőségük lenne 
hazatérni a családjukhoz. 

– további rugalmasságot tesz lehetővé az a bevezetett lehetőség, hogy kivételes körülmények 
között túlléphetik a napi és heti vezetési időt annak érdekében, hogy a heti pihenőidő eltöltése 
céljából eljuthassanak a munkáltató működési központjához vagy a járművezető lakóhelyéhez. 
Az ilyen kivételes körülmények között a járművezető meghaladhatja a vezetési időt vagy 
legfeljebb egy órával, vagy – ha a további vezetés előtt 30 perces szünetet tartott – legfeljebb 
két órával. A rugalmasság azáltal is erősödik, hogy a járművezető számára lehetséges, hogy a 
8 órás vagy annál hosszabb vonat- és komputakat a rendszeres heti pihenőidőkhöz használja 
fel, feltéve, hogy a járművezető igénybe tudd venni hálófülkét.

– a megállapodás továbbra is megtiltja a rendszeres heti pihenőidőnek a járműben való 
eltöltését. A járművezetők számára a megfelelő pihenési feltételek garantálása érdekében ennél 
is továbbmegy azáltal, hogy felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy részletes rendelkezéseket 
fogadjon el a biztonságos és védett parkolókra, azaz a parkolók szolgáltatási szintjére és 
tanúsítási eljárására vonatkozóan.

– új elem a 2,5 tonnát meghaladó tömegű könnyű haszongépjárművek üzemeltetőinek e 
rendeletek hatálya alá vonása. Mivel ez a követelmény csak a hivatásos vezetésre szánt és a 
nemzetközi fuvarozásban használt járművekre vonatkozik, azokra a műveletekre vonatkozna, 
amelyek esetében egyenlő versenyfeltételekre van szükség.  Az előírás tovább növeli a közúti 
közlekedés biztonságát az ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi fuvarozásban részt vevő 
ilyen típusú járművek esetében.

– az új szociális és belső piaci szabályok hatékony és eredményes érvényesítése érdekében a 
megállapodás bevezeti az „intelligens” menetíró készülékek új generációját a határokon átnyúló 
szállítási műveletekhez használt járművek helyzetének pontosabb meghatározása céljából az új 
szabályok megfelelő végrehajtásának biztosításához. Emellett ambiciózus, de reális ütemtervet 
kér a fenti új technológia bevezetésére. Az ütemterv vonatkozik mind az új járművekre (a 
műszaki előírások elfogadásától számított két év), mind a meglévő járműállományra (a műszaki 
előírások elfogadásától számított három év az intelligens menetíró készülékek 1-es verziójától 
eltérő menetíró készülékkel utólag felszerelt valamennyi jármű esetében, és a műszaki előírások 
elfogadásától számított négy év az intelligens menetíró készülékek 1-es verziójával utólag 
felszerelt valamennyi jármű esetében).

5. Ajánlás

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során 
elért ideiglenes megállapodással, az előadó ajánlja annak módosítások nélküli elfogadását.


