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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 jogi aktus tervezetében 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 – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai 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 

az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az 

úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló 

cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatról (átdolgozás) 

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2017)0280), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 91. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0173/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 18-i 

véleményére1, 

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 

2001. november 28-i intézményközi megállapodásra2, 

– tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi 

Bizottságnak a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz intézett 2017. július 24-i 

levelére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és az Állampolgári 

Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0000/2018), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 

munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb 

érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 

hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 

javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 

szerkezetbe foglalását tartalmazza; 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, 

a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait; 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
2 HL C 77., 2002.3.28., 1. o. 
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2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 
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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A belső piac működésének 

mesterséges akadályait meg kell szüntetni, 

továbbra is lehetővé téve azonban a 

tagállamok és az Unió számára helyi, 

nemzeti vagy nemzetközi szinten az összes 

járműtípusra vonatkozóan különböző útdíj-

felszámítási politikák végrehajtását. A 

gépjárművekbe szerelt berendezéseknek 

lehetővé kell tenniük ezen útdíjszámítási 

elvek alkalmazását, az összes tagállam 

állampolgáraira vonatkozó 

megkülönböztetésmentesség elveinek 

megfelelően. Ezért a lehető leghamarabb 

biztosítani kell az elektronikus útdíjszedő 

rendszerek uniós szintű átjárhatóságát. 

(5) A belső piac működésének 

mesterséges akadályait meg kell szüntetni, 

továbbra is lehetővé téve azonban a 

tagállamok és az Unió számára helyi, 

nemzeti vagy nemzetközi szinten az összes 

járműtípusra vonatkozóan különböző útdíj-

felszámítási politikák végrehajtását. A 

gépjárművekbe szerelt berendezéseknek 

lehetővé kell tenniük ezen útdíjszámítási 

elvek alkalmazását, az összes tagállam 

állampolgáraira vonatkozó 

megkülönböztetésmentesség elveinek 

megfelelően. Ezért a lehető leghamarabb 

biztosítani kell az elektronikus útdíjszedő 

rendszerek uniós szintű átjárhatóságát, 

korlátozva, amennyire lehetséges, a 

közútkezelők által használt rendszerek és 

az elektronikus útdíjszedési szolgáltatások 

költségeit. 

Or. it 

Indokolás 

Az EETS bevezetése a rendszerhez és a szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokat fog generálni, 

amelyek hozzáadódnak az úthasználati díjakhoz. Ezért intézkedni kell annak biztosítása 

érdekében, hogy az átjárhatósági cél teljesülése ne befolyásolja jelentős mértékben a meglévő 

úthasználati díjakat, ami eltántorítaná a közútkezelőket a szolgáltatás bevezetésétől. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az elektronikus útdíjszedési 

alkalmazások és a kooperatív ITS 

(10) Az elektronikus útdíjszedési 

alkalmazások és a kooperatív ITS 
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rendszereken (C-ITS) alapuló 

alkalmazások a rövid hatótávolságú, 

járművek közötti, illetve jármű és 

infrastruktúra közötti kommunikáció 

céljára hasonló technológiákat és 

szomszédos frekvenciasávokat 

alkalmaznak. A várható költségek, 

előnyök, technikai akadályok és azok 

lehetséges megoldásai részletes értékelését 

követően meg kell vizsgálni, hogy a 

jövőben milyen mértékben lehetséges az 

elektronikus útdíjszedés és a C-ITS egy 

sávban, nevezetesen az 5,9 GHz-es sávban 

való egyesítése. 

rendszereken (C-ITS) alapuló 

alkalmazások a rövid hatótávolságú, 

járművek közötti, illetve jármű és 

infrastruktúra közötti kommunikáció 

céljára hasonló technológiákat és 

szomszédos frekvenciasávokat 

alkalmaznak. A jövőben – részletes 

költség-haszon elemzés alapján – meg kell 

vizsgálni az elektronikus útdíjszedési 

platform és a kooperatív intelligens 

közlekedési rendszerek közötti lehetséges 

szinergiák feltárásában rejlő lehetőséget. 

Or. it 

Indokolás 

Az átállás a jelenlegi 5,8 GHz-es sávról az 5,9 GHz-es frekvenciasávra költséges lenne, mivel 

sokba kerülne és sokáig tartana a fedélzeti felszerelések és a földi infrastruktúra kicserélése. 

A technológiai fejlemények tükrében a régi technológia megújított alkalmazása a kiadások és 

az előnyök tekintetében nem lenne nagyon hatékony. 

 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Ez az irányelv nem befolyásolja a 

tagállamok szabadságát abban a 

tekintetben, hogy a közúti infrastruktúra 

használatáért felszámított díjak 

vonatkozásában és adózási ügyekben 

szabályokat állapítsanak meg. 

(18) Ez az irányelv nem befolyásolja a 

tagállamok szabadságát abban a 

tekintetben, hogy a közúti infrastruktúra 

használatáért felszámított díjak 

vonatkozásában és adózási ügyekben 

szabályokat állapítsanak meg. Ugyanakkor 

rögzíti, hogy az átjárható elektronikus 

útdíjszedési rendszer elősegítené az 

útdíjszedésről szóló uniós jogszabályok 

céljainak teljesítését. 

Or. it 
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Indokolás 

A szubszidiaritás elvének és az EETS önkéntes jellegének sérelme nélkül e szolgáltatás 

bevezetése az Unió egészében jelentős lépés lenne a közúti fuvarozási ágazatban a tagállamok 

közötti átjárhatóság megvalósítása felé. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e)  „elektronikusútdíj-köteles 

közúthálózat”: olyan út, úthálózat, 

infrastruktúra-elem (például híd, alagút) 

vagy komp, amelyek használatáért 

úthasználati díjat szednek, kizárólag vagy 

részben olyan automatikus észlelési 

módszereket alkalmazva, mint például a 

jármű belsejében található fedélzeti 

berendezéssel való kommunikáció vagy az 

automatikus rendszámleolvasás; 

e)  „elektronikusútdíj-köteles 

közúthálózat”: olyan út, úthálózat, 

infrastruktúra-elem (például híd, alagút) 

vagy komp, amelyek használatáért 

úthasználati díjat szednek, kizárólag vagy 

részben olyan, adott esetben automatikus 

rendszámleolvasással is 

kiegészültautomatikus észlelési 

módszereket alkalmazva, mint például a 

jármű belsejében található fedélzeti 

berendezéssel való kommunikáció; 

Or. it 

Indokolás 

Az automatikus rendszámleolvasás a díjszedés hasznos kiegészítő eszközének tekinthető. 

Ugyanakkor e technológia kizárólagos alkalmazása számos hátránnyal jár, tekintettel a sok 

különböző rendszámtáblára, amelyeket le kell olvasni, valamint a rendszámleolvasási 

rendszerek szabványosításának alacsony fokára, összevetve a 3. cikkben foglalt 

technológiákkal. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – o pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o)  „könnyűgépjármű”: minden olyan 

jármű, amely nem nehézgépjármű. 

o)  „könnyűgépjármű”: 

személygépkocsi, minibusz vagy 
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kisteherautó; 

Or. it 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az összes olyan új elektronikus díjszedő 

rendszernek , amely fedélzeti berendezés 

beépítését vagy használatát igényli, az 

elektronikus útdíjszedési műveletek 

végrehajtása céljából a IV. mellékletben 

felsorolt technológiák közül egyet vagy 

többet alkalmaznia kell. 

Az összes olyan új elektronikus díjszedő 

rendszernek , amely fedélzeti berendezés 

beépítését vagy használatát igényli, az 

elektronikus útdíjszedési műveletek 

végrehajtása céljából az alább felsorolt 

technológiák közül egyet vagy többet 

alkalmaznia kell. 

 a) műholdas helymeghatározás; 

 b) GSM-GPRS szabványt (hivatkozás: 

GSM TS 03.60/23.060) használó 

mobilkommunikáció; 

 c) 5,8 GHz-es mikrohullámú technológia. 

Or. it 

Indokolás 

A 2004/52/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően a felsorolt technológiák együttdöntési 

eljárás tárgyát képezik. A technológiai megoldások meghatározzák az átjárhatóságot, ezért 

elősegítik az irányelv gyakorlati hatókörének meghatározását. Mivel ez mindig is központi 

kérdés volt, valamennyi érdekelt fél számára lehetővé kell tenni, hogy kifejtse véleményét és 

részt vegyen a döntéshozatalban, kizárva ezzel a részleges értékelés lehetőségét. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Jelentős technológiai fejlesztések Jelentős technológiai fejlesztések 
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végrehajtásakor a IV. mellékletben 

felsoroltaktól eltérő technológiákat 

alkalmazó, már használatban lévő 

elektronikus útdíjszedési rendszereket is 

alkalmassá kell tenni a szóban forgó 

technológiák alkalmazására. 

végrehajtásakor az e cikk (1) bekezdésében 

felsoroltaktól eltérő technológiákat 

alkalmazó, már használatban lévő 

elektronikus útdíjszedési rendszereket is 

alkalmassá kell tenni a szóban forgó 

technológiák alkalmazására. 

Or. it 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti 

berendezéseket bocsátanak a felhasználók 

rendelkezésére, amelyek alkalmasak a 

IV. mellékletben felsorolt technológiákat 

alkalmazó tagállamokban üzemben lévő 

összes elektronikus útdíjszedési rendszerrel 

való együttes használatra, kölcsönösen 

átjárhatók és képesek e rendszerekkel 

kommunikálni. 

Az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti 

berendezéseket bocsátanak a felhasználók 

rendelkezésére, amelyek alkalmasak az e 

cikk (1) bekezdésében felsorolt 

technológiákat alkalmazó tagállamokban 

üzemben lévő összes elektronikus 

útdíjszedési rendszerrel való együttes 

használatra, kölcsönösen átjárhatók és 

képesek e rendszerekkel kommunikálni. 

Or. it 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A fedélzeti berendezés használhat 

saját hardvert és szoftvert, és/vagy 

használhatja a járműben lévő egyéb 

hardverek és szoftverek műszaki elemeit. 

A fedélzeti berendezés a IV. mellékletben 

felsorolt technológiáktól eltérő 

technológiákat is használhat a jármű egyéb 

hardverrendszereivel való kommunikáció 

(4) A fedélzeti berendezés használhat 

saját hardvert és szoftvert, és/vagy 

használhatja a járműben lévő egyéb 

hardverek és szoftverek műszaki elemeit. 

A fedélzeti berendezés az e cikk (1) 

bekezdésében felsorolt technológiáktól 

eltérő technológiákat is használhat a jármű 

egyéb hardverrendszereivel való 
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céljára. kommunikáció céljára. 

Or. it 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az EETS-t a szolgáltatók és az 

útdíjszedők közötti, az útdíjak megfelelő 

fizetését garantáló szerződéses 

megállapodások alapján bocsátják 

rendelkezésre. 

Or. it 

Indokolás 

Az útdíjak adókat is tartalmaznak, amelyeket az útdíjszedőknek át kell adniuk az 

államkincstár részére. Mivel az EETS esetében az útdíjszedők és az ügyfél közötti 

kapcsolatban a szolgáltató közvetítő szerepet játszik, e garanciákat bele kell foglalni az 

útdíjszedők és a szolgáltatók közötti szerződésbe. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az EETS-nek lehetővé kell tennie 

az intermodalitás fejlesztését a szállítás 

egyéb módjainak hátrányos helyzetbe 

hozása nélkül. 

(3) Az EETS-nek miközben 

garantálnia kell a „használó fizet” elv 

teljesülését, lehetővé kell tennie az 

intermodalitás fejlesztését a szállítás egyéb 

módjainak hátrányos helyzetbe hozása 

nélkül. 

Or. it 
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Indokolás 

Az EETS-nek nem csak az intermodalitás fejlesztését kell lehetővé tennie a fuvarozási 

ágazatban, hanem útdíjfizetés révén a „használó fizet” elv teljesülését is. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Amennyiben a be nem fizetett 

útdíjak nyomon követése céljából 

szükséges, a nemzeti kapcsolattartó pont 

megadhatja a díj beszedéséhez szükséges 

információt a be nem fizetett útdíj miatt 

érintett díjszedőnek. 

Or. it 

Indokolás 

Az irányelvben foglalt nyomonkövetési eljárással párhuzamosan a be nem fizetett útdíj miatt 

érintett díjszedőnek lehetőséget kell biztosítani a kapcsolattartó pont által összegyűjtött azon 

információkhoz való hozzáférésre, amelyek szükségesek az útdíj beszedéséhez. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 11. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki 

fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében 

módosítsa az I. és a IV. mellékletet. 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 11. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki 

fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében 

módosítsa az I. mellékletet. 

Or. it 
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Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elektronikus útdíjszedési 

rendszerekben történő elektronikus 

útdíjfizetési műveletek végzésére 

használható technológiák listája 

törölve 

1. műholdas helymeghatározás;  

2. mobilkommunikáció;  

3. GHz-es mikrohullámú 

technológia. 

 

Or. it 

Indokolás 

A 2004/52/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően a felsorolt technológiák együttdöntési 

eljárás tárgyát képezik. A technológiai megoldások meghatározzák az átjárhatóságot, ezért 

elősegítik az irányelv gyakorlati hatókörének meghatározását. Mivel ez mindig is központi 

kérdés volt, valamennyi érdekelt fél számára lehetővé kell tenni, hogy kifejtse véleményét és 

részt vegyen a döntéshozatalban, kizárva ezzel a részleges értékelés lehetőségét. 
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INDOKOLÁS 

A Bizottság javaslata 

 

A bizottsági javaslat célja, hogy megteremtve az elektronikus útdíjszedési rendszerek 

átjárhatóságát garantáló szükséges feltételeket kijavítsa az európai elektronikus útdíjszedési 

szolgáltatást (EETS) jelenleg szabályozó jogszabály hiányosságait, valamint elősegítse az 

uniós tagállamokban az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos szabálysértésekről szóló 

információk határokon átnyúló cseréjét. 

 

A jelenleg hatályos jogi szabályozást, amelynek része az elektronikus útdíjszedési rendszerek 

átjárhatóságáról szóló 2004/52/EK irányelv és az európai elektronikus útdíjszedési 

szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról szóló 2009/750/EK bizottsági határozat, 

annak érdekében alkották meg, hogy javuljon a piac működése azáltal, hogy bevezetnek egy 

szolgáltatást, amelynek alapja az úthasználó által az útja során érintett országok 

infrastruktúrájával kommunikálni képes fedélzeti eszköz, elősegítve ezzel egy uniós szintű 

átjárható elektronikus útdíjszedési rendszer létrehozását.  

 

Ennek ellenére a Bizottság azt állítja, hogy a hatályos jogi szabályozás nem tette lehetővé az 

automatikus útdíjszedéssel kapcsolatos célok elérését. A Bizottság konkrétan rámutat a 

jelenleg hatályos szabályozás bizonyos hiányosságaira, köztük a túl sok kötelezettséggel 

terhelt EETS-szolgáltatók piacra jutását nehezítő akadályokra. Technológiai szempontból a 

műholdas eszközök még mindig drágábbak, mint a mikrohullámú technológiákat alkalmazó 

fedélzeti egységek, bár az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) jelenleg zajló 

fejlesztésének rá kell irányítania a figyelmet e rendszerek és az elektronikus útdíjszedési 

rendszerek közötti potenciális szinergiákra. Emellett a Bizottság megállapítja, hogy uniós 

szinten hiányzik a jogalap ahhoz, hogy az úthasználati díjak beszedése céljából a tagállamok 

megosszák egymás között a gépjármű-nyilvántartási adatokat.  

 

Az előadó álláspontja 
  

 Az előadó üdvözli és támogatja a bizottsági javaslatot, amely jelentős előrelépés az 

EETS-t szabályozó hatályos jogszabályhoz képest. Az előadó egy sor módosítást 

javasol, amelyek véleménye szerint növelik a javaslat hozzáadott értékét az EETS 

átjárhatóságának javítása érdekében, valamint hatékonyabbá teszik a végrehajtási 

eljárást. 

 Az előadó egyetért abban, hogy egyértelműen és objektíven kell meghatározni a 

különböző EETS-szolgáltatókat, amelyeket jelenleg csak a 2009/750/EK határozat 

határoz meg, továbbá elismeri a 2017/0114(COD) irányelvvel való következetesség 

szükségességét. 

 Az előadó a valóban átjárható elektronikus útdíjszedési rendszer létrehozása 

szempontjából rendkívül fontosnak tartja a technológiai aspektusokat. Ezért olyan 

módosítások kerültek benyújtásra, amelyek hangsúlyozzák az együttdöntés 

prioritásának szükségességét valamennyi érdekelt fél döntéshozatalba való bevonása 

érdekében. 

 Az úthasználati díjak beszedésével kapcsolatos eljárást illetően az előadó elismeri a 

kormányközi megközelítés korlátait, amely valóban nem tudja garantálni az 
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úthasználatidíj-fizetés kikényszerítését. A végrehajtás tekintetében az előadó csak 

néhány pontosítást szeretne beilleszteni a szövegbe, amelyek célja az eljárás 

hatékonyabbá tétele. 
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MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE 

D(2017)36120 

 

 

Karima Delli 

elnök, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 

ASP 04F155 

Brüsszel 

 

 

 

Tárgy: Javaslat az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek 

átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos 

információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) 

 (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke 

értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot. 

A 104. cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:  

 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne 

akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes 

bizottságot.  

 

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl a téma szerint illetékes 

bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat 

módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak. 

 

A javaslatban változatlanul maradót részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti 

jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, 

hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros 

kapcsolódásuk folytán erre halaszthatatlan okok miatt szükség van. Ezen okokat a 

módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.” 

 

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 

véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az 

előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat 

nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport által 

ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott 

rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a 
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meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását 

tartalmazza. 

Következésképpen a Jogi Bizottság 2017. október 10-i ülésén egyhangúlag1 azt javasolta a 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy az eljárási 

szabályzat 104. cikkével összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport elnöke által aláírt jelentés 

                                                 
1 A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-

Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, 

Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka. 
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE 

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK 

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA 

Brüsszel, 2017. július 24. 

VÉLEMÉNY 

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT 

  TANÁCS 

  BIZOTTSÁG 

Javaslat az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az 

úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló 

cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) 

COM(2017)0280 2017.5.31. – 2017/0128(COD) 

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 

november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. 

június 21-én összeült, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot. 

 

Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló 2004. április 29-i 2004/52/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslat vizsgálata1 a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 

született azon megállapításával zárult, hogy az érdemi változtatások azonosítására szolgáló, 

szürke kiemeléssel kellett volna jelölni a következőket: 

– a (4) preambulumbekezdésben a „motorkerékpárok” szónak a „járművek” szóval való 

felváltását; 

– a 2004/52/EK irányelv (20) preambulumbekezdésének törlését; 

– a 4. cikk (6) bekezdésében a „fedélzeti” szó beillesztését. 

 

Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 

megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem 

tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi 

módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította 

továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 

szerkezetbe foglalását tartalmazza. 

 

                                                 
1 A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó 

szöveg eredeti nyelvi változata. 
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