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előkészítése
Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
– Irányadó vita

I. Bevezetés

1. A Bizottság 2011. július 19-én európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot 

terjesztett elő a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK 

tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.
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2. A javaslat a menetíró készülékek rendszerének fejlesztése érdekében módosítja a 

3821/85/EGK tanácsi rendeletet. Legfontosabb célkitűzései a szociális szabályok jobb 

érvényesítése, valamint a menetíró készülékek rendszerének használatából eredő 

adminisztrációs terhek csökkentése. E javaslattal a Bizottság végső soron egyrészt biztosítani 

igyekszik, hogy a közúti szállításban részt vevő hivatásos gépjárművezetők jobban betartsák a 

vezetési időre és a pihenőidőszakokra vonatkozó szabályokat, másrészt pedig hozzá kíván 

járulni a közúti közlekedés biztonságának, a gépjárművezetők munkakörülményeinek, 

valamint a közúti fuvarozó társaságok közötti tisztességes versenynek a javításához.

3. E javaslatot a „Digitális menetíró készülék: Útiterv a jövőbeli tevékenységekhez” című 

bizottsági közlemény kíséri, amelyet a Bizottság a javaslattal párhuzamosan benyújtott az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A közlemény olyan egyéb tevékenységeket is bemutat, 

amelyek kiegészítik a javaslatban szereplő intézkedéseket vagy amelyekre ezen intézkedések 

maximális hatékonyságának eléréséhez szükség van.

4. A szárazföldi közlekedési munkacsoport két ülésen, 2011. szeptember 9-én és 16-án vizsgálta 

a menetíró készülékekről szóló javaslatot.

II. A Bizottság hatásvizsgálatáról folytatott megbeszélések

A Bizottság hatásvizsgálatot (13195/11 ADD 2) készített a fent említett javaslathoz, amelyet a 

szárazföldi közlekedési munkacsoport a 2011. szeptember 9-i ülésén tárgyalt.

A problémafelvetést illetően néhány delegáció osztotta a Bizottság véleményét, amely szerint 

foglalkozni kell azzal a problémával, hogy a menetíró készülékek rendszere meglehetősen ki 

van szolgáltatva a csalásnak, valamint törekedni kell a rendszer használatának 

optimalizálására, és ennek keretében tovább kell csökkenteni a különböző érdekelt felekre 

nehezedő adminisztratív terheket.
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A rendelkezésre álló lehetőségekkel kapcsolatban néhány delegáció rámutatott, hogy a 

javaslatnak legfőbb célként egyszerűen tökéletesítenie kellene a menetíró készülékek jelenlegi 

rendszerét, viszont a Bizottság által szorgalmazott lehetőség – egy új menetíró készülék 

alkalmazásához vezető technikai csomag és a rendszer javítását célzó nem technikai jellegű 

intézkedéscsomag ötvözete – jóval túlmutat e megközelítésen.

Ami a hatások Bizottság általi elemzését illeti, egyes delegációk szerint a javaslat bizonyos 

előnyös hatásai túl lettek becsülve. Néhány tagállam részletesebb, az egyes javasolt 

intézkedésekre is lebontott költség-haszon elemzést szeretne. Ezenkívül a munkacsoport 

szükségesnek ítélte részletesebb elemzésnek alávetni azt, hogy milyen hatással járna ezen 

intézkedések végrehajtása a közúti fuvarozó társaságokra és a tagállamokra nézve.

III. Az irányadó vita során megtárgyalandó kérdések

A 2011. október 6-án tartandó tanácsi irányadó vita során a miniszterek felkérést kapnak majd 

arra, hogy vizsgálják meg az elnökség által javasolt alábbi kérdéseket:

1) Milyennek értékeli a menetíró készülékek jelenlegi rendszerének működését, és milyen 

problémák merülnek fel az Ön országában a menetíró készülékekkel kapcsolatban?

2) Egyetért-e azzal, hogy a közúti szállításhoz kapcsolódó szociális szabályok jobb 

foganatosítása érdekében szükség van a menetíró készülékek rendszerére vonatkozó új 

fejlesztésekre; és a menetíró készülékekről szóló új rendelettervezetben foglalt mely 

bizottsági javaslatokat tartja megfelelőnek e tekintetben?
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IV. Konklúzió

Az Állandó Képviselők Bizottsága felkérést kap a III. szakaszban szereplő kérdések 

jóváhagyására, a miniszterek pedig arra, hogy a TTE Tanács 2011. október 6-i ülésén 

felszólalásaikban ezekre a kérdésekre összpontosítsanak.

_________________


