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KÖZÚTI FUVAROZÁS: A
JOGSZABÁLYOK HARMONIZÁCIÓJA

A tagállamokban hatályos jogszabályok harmonizálása nélkül lehetetlen létrehozni az
egységes európai közúti fuvarozási piacot. Az Európai Unió által elfogadott intézkedések
adózási, műszaki, adminisztratív és szociális jellegűek.

JOGALAP

A Lisszaboni Szerződés VI. címe, konkrétabban az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) 91. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Egy olyan közös közúti közlekedéspolitika, amely igazságos versenyfeltételeket teremt
és biztosítja a szolgáltatásnyújtás szabadságát, megköveteli a tagállamok jogszabályainak
harmonizálását. Ez nemcsak az adózásra (héa, gépjárműadó, ásványiolaj-adó) és az állami
támogatásokra vonatkozik, hanem a műszaki előírásokra (megengedett legnagyobb méret és
tömeg), a szociális rendelkezésekre és a környezetvédelmi intézkedésekre is.

EREDMÉNYEK

A. Adó- és műszaki harmonizáció
1. A jövedékiadó-rendszer
Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről
szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelv az ásványi olajok után fizetendő jövedékiadó-
rendszerek harmonizálásáról szóló 92/81/EGK és 92/82/EGK irányelvek helyébe lépett
(5.11.3.).
2. Az útdíjak beszámítása
2008. július 8-án a Bizottság kezdeményezéscsomagot terjesztett elő a környezetkímélőbb
közlekedésről („Környezetbarátabb közlekedés” kezdeményezéscsomag). Egy általánosan
alkalmazható, átlátható modellről van szó, amely átültethető valamennyi külső költség
kiszámítására, ideértve a környezeti, a zajhoz és forgalmi torlódáshoz kapcsolódó, valamint
az egészségügyi költségeket is. Ez a modell szolgált alapul az infrastruktúra-használati
díjak kiszámításához az „euromatrica-irányelv” felülvizsgálata során (lásd lentebb), és ez
egy olyan stratégiát feltételez, amely fokozatosan megvalósítja ezt a modellt valamennyi
közlekedési mód esetében. Az 1999. június 17-i 1999/62/EK irányelv továbbra is alapját
képezi a közúti infrastruktúra használati díjának a közlekedési vállalatok általi megfizettetését
célzó díjrendszernek. Ezt az irányelvet a 2006. május 17-i 2006/38/EK irányelv és a
2011. szeptember 27-i 2011/76/EU irányelv módosította. A „szennyező fizet” elven és a külső
költségek internalizálásán alapuló 1999-es „euromatrica-irányelv” felülvizsgálatának célja,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.11.3.pdf
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hogy a díjak az infrastruktúrák nehézgépjárművek általi igénybevételéből fakadó különféle
költségeket tükrözzék. Ennek céljából a beszedett díjakat úgy kell majd módosítani, hogy
figyelembe vegyék a levegő- és hangszennyezést, és a dugókkal összefüggő kockázatokat,
kiegészítve a már meglévő fizetőkapus díjakat, amelyeket a távolság alapján számítanak ki a
közúti infrastruktúrák építési, karbantartási, működtetési és fejlesztési költségeinek megtérülése
érdekében. Az Európai Parlament és a Tanács között 2011-ben kötött kompromisszum
legfontosabb eredménye a bevételek és beruházások átláthatóságával mérhető. A tagállamok
ugyanis úgy alakíthatják az infrastruktúra igénybevétele utáni díjakat, hogy figyelembe
veszik a közutak túlterheltségét, 175%-os díjkülönbséget is alkalmazva a csúcsidőszakokban,
amelyek naponta legfeljebb öt órát tehetnek ki. Így a fennmaradó időben alacsonyabb
díjszabással kompenzálhatnak. A díjak összegének váltakozását átlátható módon kell kidolgozni
és alkalmazni, kerülve a hátrányos megkülönböztetést és biztosítva az összes felhasználó
általi elérhetőséget. Az útdíjak felhasználásával kapcsolatos legfőbb problémát megoldotta
a tagállamok azon kötelezettségvállalása, amely szerint az infrastruktúra-használati díjakból
származó bevételeket újra befektetik a kifejezetten európai érdeknek minősülő specifikus
projektek külső költségeibe (TEN-T: a 661/2010/EU határozat III. melléklete), illetve
fenntarthatóbbá teszik a fuvarozást. Ráadásul a hegyvidéki régiókban a legszennyezőbb nehéz-
tehergépjárművekre (az Euro 0, I, II kibocsátási kategóriába tartozó, illetve 2015-től az Euro III
osztályba sorolt járművekre is) külön infrastruktúra-használati díjat vethetnek ki. Ez esetben
a beszedett összegeket az európai érdeknek minősülő, elsőbbséget élvező specifikus projektek
finanszírozásába kell befektetni. A Bizottság legkésőbb 2015 októberéig jelentést készít az
Európai Parlament és a Tanács számára ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól, különösen
a közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés költségeinek megtérülésére vonatkozó
rendelkezések hatékonyságáról, valamint az irányelv hatályának a 3,5 tonnánál nagyobb, de
12 tonnánál kisebb tömegű járművekre való kiterjesztéséről.
3. Megengedett legnagyobb méretek és össztömegek
Az Unióban a tagállamok között közlekedő nehéz-tehergépjárművek méreteire érvényes
szabványok tekintetében a közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett
legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb
össztömegének megállapításáról szóló, 1996. június 25-i 96/53/EK irányelv a mérvadó. Ezt
az 1997. július 22-i 97/27/EK irányelv egészíti ki és a 2002. február 18-i 2002/7/EK irányelv
módosítja, amely elsősorban az autóbuszok szabvány szerinti méreteinek harmonizálására
törekszik az Unión belüli szabad közlekedés, és konkrétan a személyszállítás terén a
kabotázs megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében. A 96/53/EK irányelv 4. cikke
ugyanakkor lehetővé tesz nemzeti szintű derogációt, vagyis az irányelv mellékletében felsorolt
küszöbértékeket (18,75 méter és 40 tonna) meghaladó, hosszabb és súlyosabb járművek
forgalomban való részvételének engedélyezését olyan szállítási műveletek esetén, amelyek
nem érintik különösebben a nemzetközi konkurenciát (például az erdőgazdálkodással és a
fakitermeléssel összefüggő műveletek esetén), és azzal a feltétellel, hogy az adott derogációval
élő tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot. A méretek és megengedett legnagyobb össztömeg
tekintetében alkalmazott eltérésekre csak nemzeti szinten van lehetőség, kísérleti jelleggel.
Egy 2013. április 15-én elfogadás céljából az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztett
irányelvjavaslat a hosszabb és nagyobb össztömegű kamionok (mega-nehéztehergépjárművek)
határon átnyúló közlekedésének engedélyezését célozza (lásd az EP szerepe kapcsán is).
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B. Közigazgatási harmonizáció
1. A járművezetőkre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
A vezetői engedélyekről szóló, 1991. június 29-i 91/439/EGK irányelv egységesítette a
formátumot és a járműkategóriákat, bevezette a kölcsönös elismerés elvét, és megállapította az
egészséggel és az alkalmassággal szemben támasztott alapkövetelményeket. Az 1996. július 23-
i 96/47/EK irányelv bevezette a vezetői engedélyek alternatív, hitelkártya alakú formátumát.
A vezetői engedélyről szóló harmadik irányelv (a 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelv)
már ezt a formátumot teszi kötelezővé valamennyi, az Unióban 2013. január 19. után kiadott
vezetői engedély esetében. Megújítás esetén, vagy legkésőbb 2033-ig egyébként az összes
jelenleg érvényes papírformátumú vezetői engedélyt le kell cserélni a hitelkártya alakú új
formátumra. Minden új vezetői engedélynek konkrét érvényességi időtartama lesz (motor-
és személygépjárművek esetén 10–15 év az országtól függően, tehergépjárművek és buszok
esetén 5 év), és az Unióban mindenhol elismerik majd. Az Unióban egyelőre mintegy
110 különböző formátumú vezetői engedély létezik. A tervezett harmonizáció három célt
szolgál: a csalás elleni küzdelmet, a szabad közlekedés garantálását és a közúti biztonság
javítását. Nem lesz többé lehetséges az úgynevezett „jogosítványturizmus”, mert az előírás
szerint minden polgár csak egyetlen, egységes vezetői engedély tulajdonosa lehet, és senki
sem állíttathat ki magának jogosítványt, ha egy másik tagállamban valamilyen korlátozással,
kizárással sújtották vagy vezetői engedélyét bevonták. Legkorábban 2018. január 19-ére várható
egy, a Bizottság által készítendő jelentés ezen irányelv végrehajtásáról, beleértve annak a
közúti közlekedésbiztonságra gyakorolt hatását. A kamionsofőröknek a 2002. március 1-jei
484/2002/EK rendelet által bevezetett járművezetői igazolványa és a 2003. július 15-i 2003/59/
EK irányelv által szabályozott szakmai alkalmassági igazolása tekintetében lásd a közúti
fuvarozásról szóló előző tájékoztatót.
2. A gépjárművek nyilvántartásba vétele
A 2003/127/EK irányelvvel módosított, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelv
egységesíti a gépjárművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó dokumentumokat, és
egyszerűsíti a jármű tulajdonosának ellenőrzését és a tulajdonátruházást két tagállam polgárai
között. A gépjárműveket és pótkocsijaikat nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a
Közösségen belüli forgalomban történő elismeréséről szóló, 1998. november 3-i 2411/98/
EK tanácsi rendelet értelmében kötelező elhelyezni a rendszámtáblán az európai zászlót
jelképező fényvisszaverő jelet, illetve a rendszámtábla bal szélén a tagállam államjelzését.
Az uniós polgárságról szóló, „Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok
lebontása” című 2010-es jelentésben a Bizottság a gépjárművek nyilvántartásba vételének
problémáját az áruk szabad mozgása előtt álló legfontosabb akadályok egyikeként nevezte
meg. Ezért a gépjárművek más tagállamban újra nyilvántartásba vétele körüli hivatalos
eljárások egyszerűsítését javasolta, amelynek köszönhetően a vállalkozások, a polgárok és a
közintézmények legalább másfél milliárd eurót takaríthatnak meg. A javaslat hatálybalépése
után például az év egy részében az Unió egy másik tagállamában, nyaralóhelyen tartózkodó
személyek nem lesznek erre kötelesek, ellenben azoknak, akik állandó jelleggel tartózkodnak
ott, hat hónapos határidőn belül újra nyilvántartásba kell vetetniük járművüket.
C. Szociális harmonizáció
1. Munkaidő
A szállítmányozási iparágat kizárták a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló,
1993. november 23-i 93/104/EK alapirányelv hatálya alól. A közúti fuvarozásban utazó
tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló, 2002. március 11-

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:HU:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:HU:PDF
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i 2002/15/EK irányelv minimumkövetelményeket határoz meg a munkaidő-szervezésre,
amelyekkel javítható a járművezetők egészsége és biztonsága. A heti átlagos munkaidő az
irányelv becslései szerint eléri a 48 órát. Azonban akár 60 óra is lehet, már amennyiben
4 hónapra vetítve a heti átlag nem lépi túl a 48 órát. 2008 októberében a Bizottság előterjesztette
a 2002/15/EK irányelv módosítására irányuló javaslatot, kizárva a 2002/15/EK irányelv hatálya
alól az igazán önálló vállalkozó gépjárművezetőket. Az Európai Parlament azonban e kizárás
ellen foglalt állást.
2. A vezetéssel és pihenéssel töltött idő, ahogyan azt az európai szociális jogszabályok
összehangolásáról szóló rendelet megállapítja
A napi és heti maximális vezetési időt, a szünetet és a napi minimális pihenőidőt az
1985. december 20-i 3820/85/EGK rendeletet hatályon kívül helyező, 2006. március 15-
i 561/2006/EK rendelet szabályozza. Az árufuvarozást (3,5 tonnánál nagyobb súlyú
gépjárművek) és személyszállítást (9 személynél nagyobb kapacitású gépjárművek) végző
gépjárművezetőkre vonatkozik; gyakoribb pihenőket ír elő, javítja és egyszerűsíti az ellenőrzés
és büntetés lehetőségeit. Az 561/2006/EK rendelet módosította az 1985. december 20-i
3821/85/EGK rendeletet is, és véglegesen bevezette az elektronikus vagy digitális menetíró
készüléket, amely hamisíthatatlanságának köszönhetően megkönnyíti a szociális jogszabályok
megsértésének ellenőrzését. A 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelv megállapítja a fent
említett rendeletek végrehajtásához szükséges minimumfeltételeket, és meghatározza, hogy a
tagállamok legalább hányszor kötelesek ellenőrizni a vezetési idő, a szünetek és a pihenőidő
betartását (2010-ben ez a szám a gépjárművezetők munkanapjainak legalább 3%-a). Az
analóg menetíró készülék digitális készülékkel történő felváltása fokozatosan lehetővé teszi
nagyobb számú adat gyorsabb és pontosabb ellenőrzését, ezért a tagállamok egyre gyakrabban
folytathatnak ellenőrzéseket.
A 2009. október 21-i 1073/2009/EK rendelet a közúti intézkedéscsomag (5.7.3., 2. c.)
keretében módosította az 561/2006/EK rendeletet, hogy a közúti fuvarozásra újra bevezesse
az úgynevezett „12 napos szabályt”, amely lehetőséget nyújt az autóbuszvezetők számára,
hogy akár 12 egymást követő napon is dolgozzanak eltolva a heti pihenő időpontját (ahelyett,
hogy legfeljebb 6 egymást követő napon át dolgoznának), feltéve, hogy egyetlen nemzetközi
különjárati személyszállító szolgáltatásról van szó (azaz legalább 24 óra tartózkodás egy, az
utazás kiindulópontjául szolgáló országtól eltérő országban). Egyébként ezt a derogációt csak
olyan, rendkívül szigorú körülmények közt lehet megengedni, amelyek garantálják a közúti
biztonságot és a járművezetőket arra kötelezik, hogy közvetlenül az említett szolgáltatás előtt és
után heti pihenőidőt tartsanak. 2014. január 1-jétől további feltételek is vannak: a járművet fel
kell szerelni digitális menetíró készülékkel, valamint este 22.00 óra és hajnali 6.00 óra között az
ugyanazon vezető által folyamatosan vezetéssel tölthető idő 3 órára csökken, vagy pedig több
sofőrnek kell a járművet vezetni.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament jogalkotói hatáskörében a Bizottság legtöbb harmonizációs javaslatát
támogatta, ugyanakkor ragaszkodott néhány szemponthoz, konkrétan:
— az „euromatrica”-irányelv legutolsó felülvizsgálata során a Parlament kiemelte a

környezetvédelmi szempontokat. Ha ugyanis 2013 második felétől az útdíjak a zaj- és
levegőszennyezés miatti költségeket is tartalmazzák, ez az eredmény – „a minimum
minimuma annak érdekében, hogy a szennyező fizet elve érvényesüljön a közúti
fuvarozásban”– a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság határozott eltökéltségének
köszönhető;

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.7.3.pdf
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— a Parlament, azzal együtt, hogy elérte a vezetési és pihenőidők ellenőrzésének jelentős
szigorítását, uniós szintű érdemi szociális harmonizálásért száll síkra. Ennek kapcsán
(lásd az egységes európai közlekedési térségről szóló, 2011. december 15-i állásfoglalása
29. pontját) arra kérte a Bizottságot, hogy 2013 végéig a fuvarozási és szállítási ágazatban
a vezetéssel és pihenéssel töltött időt szabályozó kereteket vizsgálja felül, a szabályok
alkalmazása és ellenőrzése pedig legyen jobban egységesítve. Ez a 2014. április 14-én
elfogadott jelentés (COM(2014) 0222) egyfelől áttekinti a piac fejlődését, másfelől a
közúti áruszállítás szociális dimenziójával foglalkozik. A jelentés egyebek mellett előtérbe
állítja az ellenőrzések hatékonyságának növelését és a foglalkoztatási feltételek javítását
az ágazatban, ezzel kívánva ellensúlyozni a hosszabb távon várható fontos változások –
így a sofőrhiány – hatását (lásd az EP szerepe kapcsán is: 5.7.3.). A Parlament ezenkívül
elérte, hogy a 2002/15 irányelv rendelkezései 2009-től vonatkozzanak a közúti szállítást
önálló tevékenységként végzőkre is (ők képviselik a kategória mintegy 20%-át);

— 2014. április 15-én a Parlament elvetette a végrehajtó intézmény által szorgalmazott,
a 96/53/EK irányelv által engedélyezett legnagyobb méreteket és terheket érintő
változtatásokat. Arra is felkérte a Bizottságot, hogy a mega-nehéztehergépjárművekre
vonatkozóan végezze el a megfelelő hatáselemzést, és arról 2016-ig nyújtson be jelentést
az EP-nek;

— 2015. szeptember 9-én a Parlament felkérte – a közlekedésről szóló, 2011. évi fehér könyv
végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út végrehajtásáról szóló
állásfoglalásában – a Bizottságot, hogy a fentebb említett egyes területekre vonatkozóan
nyújtson be javaslatot kiegészítő jogalkotási intézkedésekre (lásd az eredményeknél).
Nevezetesen kérte a vezetői engedélyekről szóló harmadik irányelv (2006/126/EK)
felülvizsgálatát a járművezetői engedélyek kiállításához megkívánt követelmények és
a járművezetői képzés szigorítása céljából, továbbá kérte az egyes közúti járművek
nemzeti és/vagy nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint
megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 irányelv felülvizsgálatát.

Christina Ratcliff
03/2017
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