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Tárgy: Harald Dittes német állampolgár által benyújtott 0632/2010. számú petíció a 
881/92/EGK tanácsi rendelet és a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz 
való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK rendelet szerinti 
korlátozásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy azok a harmadik országbeli teherautó-vezetők, akik 
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az EU valamely országában, csak egy 
közösségi engedéllyel rendelkező uniós fuvarozó által kiállított járművezetői igazolvány 
birtokában, az említett fuvarozó munkavállalójaként tevékenykedhetnek. Ennek 
következtében a harmadik országbeli állampolgárok számára kizárt, hogy az erre a területre 
szakosodott munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül állást találjanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy azok a harmadik országbeli teherautó-vezetők, akik 
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az EU valamely országában, csak egy 
közösségi engedéllyel rendelkező uniós fuvarozó által kiállított járművezetői igazolvány 
birtokában, az említett fuvarozó munkavállalójaként tevékenykedhetnek. A petíció benyújtója 
azt állítja, hogy így a harmadik országok állampolgárai számára eleve kizárt az a lehetőség, 
hogy az erre a területre szakosodott munkaerő-kölcsönzőkön keresztül találjanak állást.
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A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A járművezetői igazolvány olyan hivatalos dokumentum, amely igazolja, hogy a vonatkozó 
harmadik országbeli járművezető jogszerűen áll alkalmazásban az Európai Unióban. A 
881/92/EGK rendelet1 3. cikkének (1) bekezdése értelmében ha a járművezető harmadik 
ország állampolgára, a nemzetközi fuvarozás közösségi engedélyhez és járművezetői 
igazolványhoz kötötten végezhető. E cikk (3) bekezdése értelmében a járművezetői 
igazolványt valamely tagállam állítja ki a 6. cikknek megfelelően minden olyan fuvarozónak, 
amely:
– az adott tagállamban törvényesen alkalmaz olyan járművezetőket, akik harmadik országok 
állampolgárai, vagy törvényesen foglalkoztat olyan járművezetőket, akik harmadik országok 
állampolgárai, és akik az adott tagállamban az alábbi formában előírt foglalkoztatási és 
szakképzési feltételeknek megfelelően állnak rendelkezésére:
– törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések formájában, és adott esetben
– kollektív szerződések formájában, az adott tagállamban alkalmazott szabályoknak 
megfelelően.

A járművezetői igazolvány kiadása tekintetében az említett rendelet 6. cikke előírja, hogy azt 
a fuvarozási vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adják ki a közösségi 
engedély jogosultjának kérelmére az adott tagállamban alkalmazott szabályok szerint, és az 
adott tagállamban alkalmazott, a járművezetők foglalkoztatási és szakképzési feltételeire 
vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek és adott esetben a 
kollektív szerződéseknek megfelelően minden olyan járművezető részére, aki harmadik 
ország állampolgára, és akit a fuvarozó jogszerűen alkalmaz, illetve aki jogszerűen áll a 
fuvarozó rendelkezésére.

Következtetés

A 881/92/EGK rendelet rendelkezéseiből következik, hogy a járművezetői igazolványt a 
fuvarozási vállalkozás kérésére adják ki azon harmadik országbeli járművezető részére, akit a 
fuvarozó jogszerűen alkalmaz, illetve aki jogszerűen áll a fuvarozó rendelkezésére, nem pedig 
a munkaerő-kölcsönző ügynökség kérésére, ahogy arra a petíció benyújtója utal. A rendelet 6. 
cikkében használt „rendelkezésére áll” megfogalmazás kifejezetten az olyan esetekre 
vonatkozik, amikor munkaerő-kölcsönző ügynökség alkalmazza a járművezetőt, akit azután a 
fuvarozó vállalkozás rendelkezésére bocsátanak. Mivel eddig nem érkezett panasz, a 
Bizottságnak nincs tudomása semmiféle problémáról a járművezetői igazolványok olyan 
fuvarozó vállalkozások számára történő kiadásával kapcsolatban, amelyek munkaerő-
kölcsönzőkön keresztül jogszerűen alkalmaznak harmadik országbeli járművezetőket, a 
jogszabályban előírtakkal összhangban.

                                               
1  A Tanács 1992. március 26-i 881/92/EGK rendelete a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a 
tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról (HL L 95., 
1992.4.9., 1. o.). 2011. december 4-étől e rendelet helyébe a következő rendelet lép: az Európai Parlament és a 
Tanács 2009. október 21-i 1072/2009/EK rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés 
közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.). Ez utóbbi rendelet ugyanazokat a rendelkezéseket 
tartalmazza a járművezetői igazolványra vonatkozóan, mint a 881/92/EGK rendelet.
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4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2011. május 6.

A Bizottság közleményére adott válaszában a petíció benyújtója továbbra is kifogásolja a 
rendeletet, amelyet véleménye szerint meg kellene változtatni, oly módon, hogy a 
járművezetői igazolványt ne csak fuvarozók, hanem a munkaerő-kölcsönző cégek részére is 
kiállíthassák.

A petíció benyújtója nem szolgál új információkkal. Nyilvánvalóan érti a jogszabály 
vonatkozó rendelkezéseit, de nem elégedett azokkal, és azt szeretné elérni, hogy e 
rendelkezések megváltozzanak, méghozzá oly módon, hogy a munkaerő-kölcsönző cégek 
rugalmasabban alkalmazhassanak nem uniós tagállambeli járművezetőket, és a fuvarozók 
részéről gyorsuljon fel e járművezetők munkába állítása. 

A szóban forgó jogszabályt az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa fogadta el, 
melyek szerint járművezetői igazolványt is be kell vezetni annak érdekében, hogy a 
tagállamok hatékonyan ellenőrizhessék, hogy a harmadik országokból származó járművezetők 
jogszerű alkalmazásban állnak-e a fuvarozási műveletért felelős fuvarozónál, vagy jogszerűen 
állnak-e az említett fuvarozó rendelkezésére. A járművezetői igazolvány célja, hogy 
hozzájáruljon az uniós járművezetők tisztességes munkakörülményeinek biztosításához, és az
erre irányuló intézkedések részeként a jogalkotók úgy döntöttek, hogy a járművezetői 
igazolványokat minden esetben közvetlenül a fuvarozók számára állítják ki.

Ennek következtében a Tanács nem tervezi módosítani az érintett jogszabályt.


