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• Javulnak a járművezetők munkakörülményei

• Egyértelműsítették a járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályokat

• Ezentúl hatékonyabban szoríthatók vissza a nem jogszerű műveletek

A felülvizsgált szabályok egyenlő versenyfeltételeket teremtenek a különböző fuvarozók között ©Adobe Stock/thomaslerchphoto
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A Parlament elfogadta a járművezetők munkakörülményeit javító szabálymódosítást,
amely a közúti szállításban elterjedt versenytorzító gyakorlatot is visszaszorítja.
 
A képviselők szerdán este  az uniós miniszterek által hivatalosan 2020 áprilisában elfogadott
formában,  változtatások nélkül  szavazták meg a mobilitási  csomagba tartozó mindhárom
jogszabály-módosítást. A Tanács már 2019 decemberében a politikai megállapodás elfogadása
mellett döntött.
 
A reform egyfelől véget vet a közúti szállítási ágazatban tapasztalt versenytorzulásnak, másfelől
javítja a járművezetők pihenési körülményeit. Ennek érdekében módosulnak a kiküldetésre, a
vezetési  és  pihenőidőre,  valamint  a  kabotázs  –  azaz  egy  adott  tagállamban  nem honos
fuvarozók  által  végzett  alkalmi  áruszállítás  –  követelményeinek  betartatására  vonatkozó
szabályok.
 
Jobb munkakörülmények a járművezetők számára
 
A szabályok módosításának köszönhetően javulnak a pihenés feltételei és a járművezetők több
időt tölthetnek majd otthon. A fuvarozó cégeknek úgy kell majd megszervezniük a nemzetközi
áruszállítást  végző  járművezetők  munkáját,  hogy  a  sofőrök  rendszeres  időközönként  (a
munkabeosztástól függően három vagy négy hetente) haza tudjanak menni. Ezentúl nem lehet
a vezetőfülkében tölteni a kötelezően előírt heti rendes pihenőidőt, ehelyett a munkáltatónak
megfelelő szállásról kell gondoskodnia.
 
Tisztességesebb verseny és az illegális gyakorlat visszaszorítása 
 
A határátlépést  rögzíteni  fogják  a  járművek tachográfjai,  így  nehezebb lesz  ezzel  csalni.
Ugyanazon ország területén belül ugyanazon járművel végzett két kabotázsművelet között
kötelező lesz majd négy napot várakozni, hogy ne legyen mód rendszerszerű kabotázsra.
 
A postafiókcégek felszámolása érdekében a közúti árufuvarozó cégeknek hitelt érdemlően kell
tudniuk  bizonyítani,  hogy  tényleges  tevékenységet  végeznek  abban  az  országban,  ahol
bejegyezték őket. Ezenkívül gépjárműveiknek nyolc hetente vissza kell térniük a cég központi
telephelyére. A szabályozás a 2,5 tonnát meghaladó tömegű könnyű haszongépjárművekre is
kiterjed majd, így azokat is el kell látni tachográffal.
 
Egyenlő díjazási feltételek a járművezetők kiküldetésének egyértelmű szabályozásával
 
A módosításoknak köszönhetően nem lehet majd többféleképpen értelmezni a szabályokat, és
így várhatóan megszűnnek a járművezetők díjazásában tapasztalt méltánytalanságok. Ezentúl
egyértelműen kiküldési helyzetnek minősül a kabotázs és a nemzetközi áruszállítás. Kivételt
képez ez alól, ha a jármű be- vagy kirakodás nélkül halad át egy országon (tranzit) és ha csak
két ország között végez szállítást (kétoldalú szállítás), még ha közben kétszer meg is áll be-
vagy kirakodás céljából.
 
Következő lépések
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https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/


Az elfogadott  szabályok a következő hetekben,  az Európai  Unió Hivatalos Lapjában való
megjelenésük után lépnek hatályba.
 
A kiküldetésre vonatkozó szabályokat az irányelv hatálybalépését követő 18 hónap elteltével
kell alkalmazni. A pihenőidőre és a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok a rendelet
közzétételét követő 20. naptól alkalmazandók. A járművek visszatérésével és a piacra jutás
szabályaival kapcsolatos egyéb módosítások a piacra jutásról szóló rendelet hatálybalépését
követő 18 hónap elteltével válnak alkalmazandóvá.
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
A jelentéstevők sajtótájékoztatója élőben július 9-én 10 órától
Elfogadott szövegek
Sajtóközlemény: A közlekedési szakbizottság megszavazta a közúti szállítási ágazat
mélyreható reformját (2020.6.8., angolul)
Mobilitási csomag: reform a közúti szállítási ágazatban (Sajtóközlemény, Európai Tanács,
2020.4.7.)
Rendelet a szakma gyakorlásáról és a piacra jutásról
Rendelet a vezetési időről és a pihenőidőről, valamint a menetíró készülékekről
Irányelv a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetéséről és a végrehajtásról
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