
PR\1202921HU.docx PE650.437v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2017/0121(COD)

17.4.2020

***II
AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK 
OLVASATRA
a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó 
különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv 
tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási 
követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása 
céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Kateřina Konečná



PE650.437v01-00 2/10 PR\1202921HU.docx

HU

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 közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös 
szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való 
meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében 
történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi 
álláspontról  
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

– tekintettel a Lengyel Köztársaság Szenátusa által a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, 
amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás 
elvével,

– 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)0278) 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; 

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)0339.
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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;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



PR\1202921HU.docx 7/10 PE650.437v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

1. A nemzetközi közúti fuvarozási piac 

A közúti szállítási ágazatra vonatkozó uniós szociális szabályok célja, hogy hozzájáruljanak a 
járművezetők munkafeltételeinek javítására, a közúti fuvarozási vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítására, valamint minden úthasználó számára a közúti közlekedés 
biztonságának növelésére irányuló szakpolitikai célkitűzések megvalósításához. 

A közúti szállításra vonatkozó legfontosabb szociális szabályok közül a 2002/15/EK irányelv4 
a járművezetők munkaidejének szervezéséről, a 2006/22/EK irányelv a végrehajtás 
minimumfeltételeiről rendelkezik, az 561/2006/EK rendelet5 szabályozza a vezetési időt, a 
szüneteket és a pihenőidőt, a 96/71/EK irányelv6 és az annak érvényesítését szolgáló 
2014/67/EU irányelv7 pedig a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz. Ezen jogi aktusok egy tágabb kezdeményezésbe illeszkednek, amelynek célja, hogy 
javítsa a járművezetők munkafeltételeit, biztosítsa a gazdasági szereplők közötti tisztességes 
versenyt, biztonságosabbá tegye Európa közútjait, valamint garantálja az egyensúlyt a 
járművezetők szociális védelme és a gazdasági szereplők azon szabadsága között, hogy 
határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak.  

2. Az Európai Bizottság javaslata 

2017. május 31-én a Bizottság elfogadta az „első mobilitási csomagot”, melynek célja a 
tisztességes verseny biztosítása, a meglévő szabályok egyszerűsítése, az Unió belső piacának 
megőrzése és az ágazatban dolgozók jogainak biztosítása. Az első mobilitási csomag részeként 
a Bizottság javaslatot tett a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére 
vonatkozó különös szabályok megállapítására. 

A Bizottság javaslatának célja a kiküldetésre vonatkozó szabályok arányos és a célnak 
megfelelő alkalmazásának biztosítása, a végrehajtás javítása, valamint a tagállamok közötti 
igazgatási együttműködés strukturáltabbá és hatékonyabbá tétele. 

3. Intézményközi tárgyalások

A Parlament első olvasatbeli 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-én indult 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 

4 HL L 80., 2002.3.23., 35. o.
5 HL L 102, 2006.4.11., 1 o.
6 HL L 18., 1997.1.21., 1. o.
7 HL L 159., 2014.5.28., 11. o.
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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

A Parlament és a Tanács között létrejött átfogó megállapodás tovább erősítette a javaslatot 
annak érdekében, hogy biztosítsa a tisztességes verseny és a szigorú végrehajtás 
kiegyensúlyozott feltételeit. Különösen a következők valósultak meg:

A kiküldetésre vonatkozó szabályozás alóli mentesség a nemzetközi árufuvarozási ágazatban 
dolgozó munkavállalók számára 

A megállapodás legfontosabb elemei az általános kiküldetési szabályok alóli mentességnek a 
nagy fokú mobilitásra tekintettel való bevezetését, illetve e mentesség hatályát érintik. 

A kiküldetés szabályai alóli mentességek különösen a kétoldalú szállítási műveletekhez 
kapcsolódnak – az áru- és a személyszállítás területén is –, és csak nagyon korlátozott mértékű 
rugalmasságot tesznek lehetővé a további, árufuvarozáshoz kapcsolódó megállókat illetően.  
Pontosításra kerül emellett az, hogy a valamely tagállam területén áthaladó nemzetközi 
szállítási műveletek nem minősülnek kiküldetésnek. A kombinált szállítást illetően is történtek 
pontosítások. Az egyéb szállítási műveletek, beleértve a kabotázsműveleteket is, kiküldetési 
helyzeteknek minősülnek. 

Bár a Tanács a mentességnek a saját számlás műveletekre való további kiterjesztését javasolta, 
a Parlament sikeresen védte a mentességek olyan esetekre történő korlátozását, amikor a 
járművezetőt küldő munkáltató és a fogadó tagállamban működő fél között szolgáltatási 
szerződés áll fenn.

Emellett tisztázásra került, hogy a járművezetőnek a fogadó tagállamban való megszakított 
jelenlétei nem adódnak össze, így nem minősülnek hosszú távú kiküldetésnek.

Harmadik országbeli üzemben tartók

A Tanács elfogadta a Parlament álláspontját a harmadik országbeli fuvarozókkal kapcsolatban 
annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ban tevékenykedő járművezetőkre vonatkozó 
kiküldetési szabályok szigorítása ne eredményezze azt, hogy az EU közúti árufuvarozási 
piacához hozzáféréssel rendelkező, harmadik országbeli fuvarozók versenyelőnyhöz jutnak. 

A 96/71/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerint a nem tagállamban letelepedett 
vállalkozások nem részesülhetnek kedvezőbb bánásmódban, mint a tagállamban letelepedett 
vállalkozások. Megerősítést nyert, hogy ezt az elvet a járművezetők kiküldetésére vonatkozóan 
előírt különös szabályok tekintetében is alkalmazni kell. Emellett a tagállamoknak be kell 
tartaniuk az uniós vállalkozásokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó 
kötelezettségüket, többek között abban az esetben is, ha az Európai Közlekedési Miniszterek 
Konferenciáján belül megállapodnak az uniós piacra való bejutás feltételeiről. Az Uniónak az 
AETR-megállapodás keretében is tárgyalásokat kell folytatnia annak érdekében, hogy azt 
összhangba hozza az új ellenőrző eszközökkel (intelligens menetíró készülékek).
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Adminisztratív követelmények a kiküldetés, az ellenőrzés és a végrehajtás tekintetében

A fuvarozók a kiküldetési nyilatkozatok és a kért információk továbbításához a Bizottság belső 
piaci információs rendszerét (IMI) használhatják, illetve kötelesek használni. Ez az 
összehangolt eljárás feleslegessé teszi a különálló nemzeti információs rendszereket.

Az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések tekintetében különbséget kell tenni a közúti 
ellenőrzés és a kiküldetés utáni ellenőrzés között. A járművezető munkaszerződése és fizetési 
jegyzéke közvetlenül a fuvarozótól kérhető be a kiküldetést követően. A kiküldetés utáni 
ellenőrzési szakaszban a fuvarozók számára a belső piaci információs rendszer lesz a központi 
kommunikációs eszköz, a tagállamoknak pedig lehetőségük lesz a szociális partnerek 
bevonására.

A Tanács elfogadta a Parlament azon feltételét, miszerint a különös szabály megsértése esetén 
szankciókat kell megállapítani, továbbá szankciókat kell alkalmazni a logisztikai lánc azon 
szereplőivel szemben, akiknek tudomásuk volt, vagy tudomásuk kellett, hogy legyen a 
szabályok megsértéséről. Végezetül, a Tanács elfogadott egy, az „intelligens végrehajtásról” 
szóló rendelkezést is, amely előírja a tagállamok számára, hogy a kiküldetési szabályok 
ellenőrzését tegyék egy átfogó ellenőrzési stratégia részévé.

A foglalkoztatásra vonatkozó feltételek átláthatósága

A Tanács elfogadta a Parlament azon kérését, hogy a szöveg írjon elő különös szabályozást a 
fogadó tagállam azon kötelezettségét illetően, hogy biztosítsa foglalkoztatási feltételeinek 
átláthatóságát, ideértve a bizonyos kollektív szerződésekben meghatározott feltételeket is.

A 2002/15/EK irányelv beillesztése a szociális jogszabályokra vonatkozó végrehajtási 
előírásokba

A 2006/22/EK irányelv uniós normákat vezetett be a vezetési időre, a szünetekre és a 
pihenőidőre vonatkozó szabályok, valamint a menetíró készülékekre vonatkozó szabályok 
ellenőrzését és végrehajtását illetően. Kizárta ugyanakkor alkalmazásának hatálya alól a 
2002/15/EK irányelvet. A megállapodásba az irányelv több aspektusát is belefoglalták, ilyenek 
például: a nemzeti ellenőrzési rendszerek, az ellenőrzések minimális száma, a nemzeti 
kockázatértékelő rendszerek vagy az információcsere.

A szociális jogszabályokra vonatkozó felülvizsgált végrehajtási előírások

A kockázatértékelő rendszer javítása érdekében két módosításra került sor: először is, a 
Bizottság egységes képletet vezet be a vállalkozások kockázatértékelésére, másodszor pedig az 
ellenőrző hatóságok az EU egészében, akár közúti ellenőrzések végzésekor is hozzáférnek majd 
a nemzeti kockázati besoroláshoz.

A Bizottságnak adott felhatalmazások

A megállapodás két felhatalmazást tartalmaz felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 
a mellékletek naprakésszé tételét illetően, valamint három új felhatalmazást végrehajtási jogi 
aktusok elfogadására, mégpedig a következőket illetően: a kockázatértékelésre szolgáló 
egységes képlet, az „egyéb munkával” töltött időszakok rögzítésére és ellenőrzésére vonatkozó 
közös megközelítés, valamint a belső piaci információs rendszer azon kommunikációs eszköze 
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funkcióinak kidolgozása, amelyet a kiküldetési nyilatkozatok tekintetében kell használni.

Átültetés és felülvizsgálat

A tagállamoknak az irányelvet a hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül kell átültetniük. 
Az irányelv végrehajtását, és ezen belül is a kiküldött járművezetőkre vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket a Bizottságnak 2025 végéig kell értékelnie.

5. Ajánlás

Az előadó úgy véli, hogy az elért kompromisszum kiegyensúlyozott eredményt jelent. Mivel a 
Tanács álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során elért ideiglenes 
megállapodással, az előadó ajánlja annak módosítások nélküli elfogadását.


