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I
(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények)

AJÁNLÁSOK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA
(2020. március 27.)
a COVID-19 pandémia alatti osztalékfizetésekről és az EKB/2020/1 ajánlás hatályon kívül
helyezéséről
(EKB/2020/19)
(2020/C 102 I/01)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos
külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) alapvető fontosságúnak tartja, hogy a hitelintézetek továbbra is betölthessék a
háztartások, a kis- és középvállalkozások és vállalatok finanszírozására irányuló szerepüket a COVID-19 vírussal
(COVID-19) kapcsolatos gazdasági sokkhatás közepette. Ehhez lényeges, hogy a hitelintézetek tőkét őrizzenek meg
annak érdekében, hogy a COVID-19 által okozott fokozottan bizonytalan környezetben fenntartsák
gazdaságtámogató képességüket. Ennek érdekében a reálgazdaság támogatására és a veszteségfedezésre irányuló
tőkeforrásoknak jelenleg elsőbbséget kell élvezniük a diszkrecionális osztalékfizetésekkel és a részvény-visszavásár
lásokkal szemben.

(2)

Ezért az EKB megfelelőnek tartja, hogy a COVID-19-hez kapcsolódó gazdasági sokk időszakában a jelentős
hitelintézetek tartózkodjanak az osztalékfizetéstől és a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlástól. A
kivételes körülményekre tekintettel hatályon kívül kell helyezni az EKB/2020/1 európai központi banki ajánlást (2).

(3)

A reálgazdaság támogatásának maximalizálása érdekében az is megfelelőnek tűnik, hogy a kevésbé jelentősnek
minősülő hitelintézetek se eszközöljenek diszkrecionális osztalékfizetéseket,

(1) HL L 287., 2013.10.29., 63. o.
(2) Az Európai Központi Bank EKB/2020/1 ajánlása (2020. január 17.) az osztalékfizetési politikákról (HL C 30., 2020.1.29., 1. o.).
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ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

I.
1. Az EKB azt javasolja, hogy a hitelintézetek legalább 2020. október 1-jéig ne fizessenek osztalékot (3) és ne vállaljanak
visszavonhatatlan osztalékfizetési kötelezettséget a 2019-es és 2020-as pénzügyi évre, valamint, hogy a hitelintézetek
tartózkodjanak a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlásoktól.
2. Azon hitelintézetek, amelyek azért nem képesek megfelelni az ezen ajánlásban foglaltaknak, mert úgy tekintik, hogy az
osztalékfizetésre vonatkozó jogi kötelezettségük áll fenn, haladéktalanul fejtsék ki ennek okait a közös felügyeleti
csoportjuknak.
3. Ez az ajánlás a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (4) 2. cikkének 22. pontjában
meghatározott jelentős felügyelt csoport összevont szintjén, valamint a 468/2014/EU európai központi banki rendelet
(EKB/2014/17) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezet egyéni szintjén alkalmazandó,
amennyiben az ilyen jelentős felügyelt szervezet nem része jelentős felügyelt csoportnak.
II.
Ezen ajánlás címzettjei a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. és 22. pontjában meghatározott jelentős
felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok.
III.
Ezen ajánlás címzettjei továbbá az illetékes nemzeti hatóságok és a kijelölt nemzeti hatóságok, a 468/2014/EU rendelet
(EKB/2014/17) 2. cikkének 7. és 23. pontjában meghatározott kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és
kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok vonatkozásában. Az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok
ezt az ajánlást az ezen szervezetekre és csoportokra szükség szerint alkalmazzák.
IV.
Az EKB tovább értékeli a gazdasági helyzetet és megfontolja, hogy ajánlott-e az osztalékfizetés további felfüggesztése 2020.
október 1-jét követően.
V.
Az EKB/2020/1 európai központi banki ajánlás ezennel hatályát veszti.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. március 27-én.
az EKB elnöke
Christine LAGARDE

(3) A hitelintézetek különböző jogi formákat ölthetnek, lehetnek például tőzsdén jegyzett társaságok és nem részvénytársaság formájú
társaságok, mint a kölcsönös biztosítók, szövetkezeti bankok vagy takarékpénztárak. Az „osztalék” kifejezés ezen ajánlásban bármely
típusú készpénzkifizetésre vonatkozik, amely a közgyűlés jóváhagyásához kötött.
(4) Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai
Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer
létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17).
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II
(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
COVID-19
Iránymutatás az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának
végrehajtásáról, az uniós polgárok hazaszállítására vonatkozó átutazási megállapodások
megkönnyítéséről, és a vízumpolitikára gyakorolt hatásokról
(2020/C 102 I/02)

A koronavírus világszerte terjed, és ennek nyomán különböző intézkedések születnek a fertőzés sebességének korlátozása
céljából. 2020. március 10-én az állam-, illetve kormányfők kiemelték, hogy közös európai megközelítésre és az Európai
Bizottsággal való szoros koordinációra van szükség. Mindenekelőtt felkérték az egészségügyi minisztereket és a
belügyminisztereket, hogy naponta egyeztessenek a megfelelő koordináció biztosítása és a közös európai iránymutatás
kialakítása érdekében (1).
A napjainkban jelentkező nagymértékű globális veszély rávilágít arra, hogy a nemzeti szinten hozott intézkedések
lehetséges hatásának maximalizálása érdekében feltétlenül szükség van az uniós koordinációra.
A fentiek alapján a Bizottság 2020. március 16-án elfogadott egy, az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a
Tanácsnak címzett közleményt (2) (a továbbiakban: a közlemény), amelyben a COVID-19-re tekintettel sürgette az EU-ba
irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozását. A közlemény arra irányult, hogy biztosítsa az EU
külső határain hozott intézkedések következeteségét és célravezetőségét.
A közlemény kiegészíti Az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésére állását biztosító
határigazgatási intézkedésekre vonatkozó bizottsági iránymutatásokat (3) (a továbbiakban: az iránymutatások), amelynek célja a
polgárok egészségének védelme, megfelelő bánásmód biztosítása azoknak, akiknek az utazása alapvető fontosságú és az
alapvető áruk és szolgáltatások akadálytalan elérhetőségének biztosítása az EU-ban.
A közlemény hangsúlyozta, hogy az EU külső határának biztonsági határként kell működnie, továbbá hogy a
tagállamoknak és a schengeni társult országoknak korlátozniuk kell a harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló,
nem alapvető fontosságú utazásokat. Egyértelművé tette, hogy tagállamoknak lehetőségük van megtagadni a külső
határokon „a nem honos harmadik országbeli állampolgárok beléptetését, amennyiben azok releváns tüneteket mutatnak, vagy
különösen ki voltak téve a fertőzés kockázatának, és közegészségügyi veszélyt jelentenek” (4).
2020. március 17-én az állam-, illetve kormányfők helyeselték azt a felhívást, hogy a Bizottság által javasolt megközelítés
alapján erősítsék meg a külső határokat az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások 30 napig tartó összehangolt,
ideiglenes korlátozása révén. Az állam-, illetve kormányfők ugyancsak helyeselték a határigazgatásra vonatkozó
iránymutatást (5).
(1) https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-followingthe-video-conference-on-covid-19/
(2) COM(2020) 115, 2020.3.16.
(3) C(2020) 1753, 2020.3.16.
(4) Lásd az iránymutatások IV.15. pontját.
(5) (Írország kivételével) valamennyi tagállam és schengeni társult állam utazási korlátozást alkalmaz.
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Az EU külső határán történő összehangolt fellépés biztosítása érdekében elfogadott nemzeti intézkedések alapján a
határőröknek – a Bizottság közleményével összhangban – meg kell tagadniuk a beléptetést minden olyan harmadik
országbeli állampolgártól, akinek az utazása nem tekinthető alapvető fontosságúnak a jelenlegi körülmények között.
A külső határon történő említett fellépés támogatása érdekében az Európai Bizottság az Európai Határ- és Partvédelmi
Ügynökség (Frontex) szakmai hozzájárulása alapján, valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a
továbbiakban: ECDC) és az Europol támogatásával elkészítette ezt az iránymutatást (a továbbiakban: az iránymutatás).
Az iránymutatás emellett az Európai Tanács tagjainak 2020. március 26-i együttes nyilatkozatát követi nyomon, amely azt
hangsúlyozta, hogy fokozni kell az annak biztosítására irányuló erőfeszítéseket, hogy a harmadik országban rekedt,
hazatérni kívánó uniós polgárok ezt megtehessék.
Az iránymutatás tanácsokkal és gyakorlati utasításokkal szolgál a tagállamok (6) és a schengeni társult országok által a
közlemény nyomán elfogadott intézkedések végrehajtásához.
Mindenekelőtt a következők tekintetében nyújt iránymutatást:
–

A harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, valamennyi nem alapvető fontosságú utazásra vonatkozó ideiglenes
utazási korlátozás bevezetése;

–

A harmadik országokban rekedt uniós polgárok és családtagjaik hazaszállítására vonatkozó átutazási megállapodások
megkönnyítése;

–

A vízumkérelmek konzulátusi feldolgozására vonatkozó minimális szolgáltatás; valamint

–

Az engedélyezett tartózkodási idő utazási korlátozások miatti túllépésének kezelése, a vízummentességet élvező
harmadik országbeli állampolgárok esetét is beleértve.

1. A harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, valamennyi nem alapvető fontosságú utazásra vonatkozó
ideiglenes utazási korlátozás bevezetése (7)
a) Általános kérdések
A Schengeni határellenőrzési kódex (8) és a COVID-19 elleni küzdelemben történő összehangolt fellépés érdekében
elfogadott nemzeti jogszabályok lehetővé teszik a nem honos harmadik országbeli állampolgárok külső határokon
való beléptetésének megtagadását, amennyiben azok releváns tüneteket mutatnak, vagy különösen ki voltak téve a
fertőzés kockázatának, és közegészségügyi veszélyt jelentenek:
–

A Schengeni határellenőrzési kódex 2. cikke 21. pontjának meghatározása szerint „a közegészségügyi veszély”:
bármely olyan betegség, amely az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Szabályzata szerint
járvány lehetőségét rejti magában, valamint más fertőző betegségek vagy ragályos parazitás megbetegedések,
ha a tagállamok állampolgáraira vonatkozó védelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

–

A Schengeni határellenőrzési kódex 6. cikkének (1) bekezdése meghatározza a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásának feltételeit, beleértve azt a feltételt is, hogy nem jelenthetnek veszélyt többek
között a tagállamok közegészségügyére (a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja) nézve.

–

A Schengeni határellenőrzési kódex 14. cikke előírja, hogy meg kell tagadni annak a harmadik országbeli
állampolgárnak a tagállamok területére történő beléptetését, aki nem teljesíti a 6. cikk (1) bekezdésében
meghatározott valamennyi feltételt, és nem tartozik a 6. cikk (5) bekezdésében említett személyek közé (9).

(6) https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-councilfollowing-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
(7) Az „EU+ térség” valamennyi schengeni tagállamot (beleértve Bulgáriát, Horvátországot, Ciprust és Romániát) és a négy schengeni
társult országot foglalja magában. Abban az esetben, ha az összehangolás mellett döntenek, ez a korlátozás Írországra és az Egyesült
Királyságra is kiterjedne.
(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós
kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex).
(9) Ez nem érinti a menedékjogra és a nemzetközi védelemre, illetve a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó
különös rendelkezések alkalmazását (a Schengeni határellenőrzési kódex 14. cikke (1) bekezdésével összhangban).
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A beléptetés megtagadására vonatkozó határozatnak arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, és
az érintett személyek emberi méltóságának teljes tiszteletben tartásával kell azt végrehajtani. Egy intézkedés azzal a
feltétellel tekinthető arányosnak, hogy azt az egészségügyi hatóságokkal folytatott konzultációt követően hozták
meg, és azt a közegészségügyi cél elérésére alkalmasnak és ehhez szükségesnek ítélték meg (10).
Gyakorlati iránymutatás:
A Schengeni határellenőrzési kódex V. mellékletének B. részében található, a beléptetés megtagadásához használt formanyom
tatványon szereplő „I)” elutasítási ok a közegészségügyi problémákat jelöli. Minden tagállamnak fel kell tüntetnie azon nemzeti
jogszabályaira vonatkozó hivatkozásokat, amelyek alapján a Schengeni határellenőrzési kódex 6. cikkének (1) bekezdésére és 2.
cikkének 21. pontjára való hivatkozással elrendeli a beléptetés megtagadását.
Ha az érvényes schengeni vízummal utazó harmadik országbeli állampolgárok (a Schengeni határellenőrzési kódex 6.
cikke) beléptetését kizárólag a közegészségügyi veszéllyel (a népegészségügyi szükséghelyzetet elismerő nemzeti
intézkedésekkel) alátámasztott indokokkal tagadják meg, a következő lépéseket kell tenni:
–

Rendkívül fontos „a releváns tünetek” értelmezése, mivel a COVID-19 esetében a betegség kezdetén számos enyhe légúti tünet
jelentkezhet. Ami azokat a személyeket illeti, akik „különösen ki voltak téve a fertőzés kockázatának”, az ECDC technikai
jelentésében szereplő „magas kockázatú kontaktszemélyek” besorolás szerint kell eljárni;

–

Ki kell tölteni a határon a beléptetés megtagadásához használt formanyomtatványt (V. melléklet B. rész – Schengeni
határellenőrzési kódex), megjelölve az „I)” elutasítási okot (a közegészségügyet fenyegetőnek tekintett személyek).
Egyértelműen fel kell tüntetni az összehangolt fellépés biztosítása és a nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó
ideiglenes korlátozás hatályának meghatározása érdekében elfogadott nemzeti intézkedésre való hivatkozást;

–

A határőrnek a „Megjegyzések” rovatban meg kell adnia a beléptetés megtagadásának okát;

–

A határforgalom-ellenőrzést végző határőr az útlevélbe beléptetőbélyegző-lenyomatot helyez el, és azt fekete okmánytintával,
keresztirányú áthúzással érvényteleníti és azzal szemközt a jobb oldalon szintén fekete okmánytintával beírja az „I” betűt. A
kizárólag az „I” ok alapján megtagadott beléptetés miatt az érvényes vízumban nem helyezhető el „VISSZAVONVA” vagy
MEGSEMMISÍTVE” feliratú bélyegző-lenyomat;

–

A nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó, a közegészségügyi veszély miatti korlátozásokkal kapcsolatos
nyilvántartások javítása érdekében ezt rögzíteni kell a nemzeti „határforgalom-ellenőrzési” rendszerekben is, ha lehetőség van
arra, hogy további információkat vigyenek be az ellenőrzött utasra vonatkozó bejegyezésbe;

–

Az utasokat el kell látni COVID-19-cel kapcsolatos tájékoztató füzettel: Infografika, illetve tájékoztató füzet az ECDC
honlapján érhető el;

–

Az egészséges utazók esetében nincs szükség további egészségügyi értesítésre azon szomszédos harmadik ország hatóságai
számára, ahová az utazó visszatér valamely uniós külső szárazföldi határátkelőhelyről (közúti vagy vasúti forgalom) vagy
uniós külső tengeri határátkelőhelyről (például a rendszeres komp-összeköttetésre kijelölt kikötők, illetve üdülőhajókat vagy
egyéni tengerészeket vagy halászhajókat fogadó egyéb kikötők).

b) Azon utazók esete, akik számára beléptetéskor engedélyezik a külső határok átlépését
(1) Uni ós p olg ár ok/ a s c he n g en i tár su l t orszá gok ál la mpol gá ra i é s – á ll a mpol gá rsá guk tó l
füg getlenü l – a zok c sal ád tag j ai, v ala m in t a t a r tózkodá si e nged éll yel ren delkező ha r m ad i k
o rs z ág bel i á ll ampol gár ok és az ok e l tar tott ho zzát a r to zói
A közlemény előírja, hogy az ideiglenes utazási korlátozásoknak mentességet kell biztosítania az összes uniós
tagállam és schengeni társult ország állampolgárai számára az otthonukba történő hazatéréshez. E mentességet az
alábbiakra kell alkalmazni:
–

az összes uniós polgár (11) és a schengeni társult országok összes állampolgára, valamint családtagjaik,
függetlenül az állampolgárságuktól;

–

azon harmadik országbeli állampolgárok, akik a huzamos tartózkodásról szóló irányelv (12) értelmében
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, valamint azon személyek, akik más uniós irányelvekből vagy
nemzeti jogszabályokból eredően tartózkodási joggal, vagy pedig hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti
vízummal rendelkeznek.

(10) COVID-19 Az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási
intézkedésekre vonatkozó iránymutatások, C(2020) 1753 final, Brüsszel, HL C 86I., 2020.3.16.,1. o.
(11) Ebbe az ír állampolgárok is beletartoznak, mivel Írország is tagállam, bár nem schengeni állam. Az Egyesült Királyság állampolgárai az
átmeneti időszak végéig ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint az uniós polgárok.
(12) A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező
állampolgárainak jogállásáról (HL L 16., 2004.1.23., 44. o.).
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San Marino, Andorra, Monaco és a Vatikán/Szentszék állampolgárai a közleményben ismertetett, a nem alapvető
fontosságú utazásokra vonatkozó korlátozás alkalmazása tekintetében a tagállami állampolgárokkal esnek egy
tekintet alá abban a vonatkozásban, hogy az uniós tagállamoknak engedélyezniük kell ezen államok
állampolgárainak és az ott tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak a beutazását az otthonukba történő
hazatérés céljából.
Mindenkit (az EU/a schengeni társult országok és a harmadik országok állampolgárai), aki a schengeni térségbe
való belépés céljából lépi át a külső határokat, szisztematikus ellenőrzésnek vetnek alá a határátkelőhelyeken. A
határforgalom-ellenőrzés az iránymutatás III. szakaszában meghatározott egészségügyi ellenőrzéseket is magában
foglalhatja (13).
A tagállamoknak mindig be kell engedniük saját állampolgáraikat és a területükön jogszerűen tartózkodó uniós
polgárokat és harmadik országbeli állampolgárokat. A tagállamok azonban megtehetik a megfelelő intézkedéseket,
például előírhatják a területükre belépő külföldi állampolgárok számára, hogy vállalják az önkéntes elszigetelődést
vagy más hasonló intézkedéseket a COVID-19 által érintett területről való visszatérésükkor, feltéve, hogy a
tagállamok ugyanazokat a követelményeket írják elő a saját állampolgáraik számára is.
(2) M ás h ar m ad i k o rs z ág b el i á ll am pol gá rok, a kik sz ám á ra az E U kü l ső h atárá nak l e zár ás a
e l le né r e i s e n g ed é l y ezi k a z EU-b a va ló be lépé st
A nem alapvető fontosságú utazás ideiglenes korlátozása nem alkalmazandó az alapvető feladatot vagy szükségletet
ellátó személyekre beleértve az alábbiakat:
–

egészségügyi szakemberek, egészségügyi kutatók, idősgondozással foglalkozó szakemberek;

–

határ menti ingázó munkavállalók;

–

mezőgazdasági idénymunkások;

–

szállítószemélyzet;

–

diplomaták, nemzetközi szervezetek alkalmazottai, katonai személyzet és a humanitárius segítségnyújtásban
dolgozók és polgári védelmi személyzet feladataik ellátása során;

–

tranzitutasok (14);

–

kényszerítő családi okokból utazó utasok;

–

nemzetközi védelemre szoruló személyek vagy más, a visszaküldés tilalmának elvét tiszteletben tartó
humanitárius célból megengedett tartózkodás céljából utazók.

Azon személyeket, akik beléphetnek az EU+ térségbe, összehangolt és megerősített egészségügyi ellenőrzéseknek
kell alávetni.
Gyakorlati iránymutatás:
A nemzeti hatóságok szigorúan alkalmazzák a Schengeni határellenőrzési kódexet azon utazók határforgalom-ellenőrzése során,
akik számára beléptetésekor engedélyezik a külső határok átlépését. Mindenekelőtt ellenőrzik az útlevelek, személyazonosító
igazolványok, tartózkodási engedélyek és bármely más támogató dokumentum hitelességét. A nemzeti hatóságok rendszeres
ellenőrzéseket végeznek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), mivel ez az intézkedés védelmet nyújt a schengeni térségnek a
lehetséges terrorveszéllyel és a nemzetközi bűnözéssel szemben. A harmadik országbeli állampolgárok útleveleit le kell bélyegezni.
Az utazók COVID-19-re vonatkozó szűrése során hőszkennelést és/vagy tüneti szűrést végeznek. Alkalmazni kell a beléptetési eljárásra
vonatkozó nemzeti határozatokat. Több ország például úgy döntött, hogy az országba belépő valamennyi személyt (saját állampolgárait
is) 14 napos karanténba helyezik.
A tagállamok és a schengeni társult országok korlátozhatják azon határátkelőhelyek számát, amelyek változatlanul
nyitva állnak az utazók azon kategóriái előtt, akik továbbra is beléphetnek a schengeni térségbe. Ezen intézkedés
hozzájárulhat a COVID-19-cel kapcsolatban bevezetett népegészségügyi intézkedések teljes körű
tiszteletben tartásához, valamint a külső határok megerősített és összpontosított ellenőrzésének
megvalósításához. Ez elősegítheti, hogy a tagállamok olyan kiválasztott határátkelőhelyekre összpontosítsák a munkaerőt,
amelyek megfelelő berendezésekkel vannak ellátva ahhoz, hogy maradéktalanul megfeleljenek a Schengeni határellenőrzési
kódexnek és az egyedi egészségügyi intézkedéseknek.
A Bizottság felkéri a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy 2020. április 1-jéig közöljék ezeknek a határátkelőhelyeknek a jegyzékét a Bizottsággal.

(13) COVID-19 Az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási
intézkedésekre vonatkozó iránymutatások, C(2020) 1753 final, Brüsszel (HL C 86I., 2020.3.16., 1. o.)
(14) Ideértve azokat is, akiket konzuli segítségnyújtás révén telepítettek haza.
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(3) B iz to ns ág i k érd é se k
Szükség esetén az Europol készen áll arra, hogy további tagállami vendégtisztek telepítését kezdeményezze a
releváns adatbázisok (például Europol Információs Rendszer, Schengeni Információs Rendszer, Interpol)
lekérdezésével végzett alapos biztonsági ellenőrzések elvégzésére.
Emellett egy adott tagállam kérésére bilaterális/regionális alapon a határokon átnyúló rendőrségi együttműködés is
megerősíthető, amennyiben arra a bűncselekmények megelőzése és ez ellenük folytatott küzdelem céljából szükség
lenne. A prümi határozat 18. cikke jogalapot biztosít a határokon átnyúló együttműködésre a nagy tömegeket
vonzó eseményekkel és hasonló nagyszabású eseményekkel, katasztrófákkal, valamint súlyos balesetekkel
kapcsolatos helyzetekben a bűncselekmények megelőzése, illetve a közrend és a biztonság fenntartása céljából. A
rendelkezés lehetővé teszi tisztviselők, szakértők és tanácsadók küldését, valamint felszerelés biztosítását azon
tagállam kérelmére, amelynek területén az esemény bekövetkezett. Az Europol előmozdíthatná az e téren nyújtott
támogatást. Az Europol továbbá fokozott segítségnyújtást biztosíthat a tagállamok számára a terrorizmussal, a
szervezett és más súlyos, a közrend és a biztonság szempontjából kockázatot jelentő bűncselekményekkel
kapcsolatban.
Gyakorlati iránymutatás:
A Bizottság emlékezteti a tagállamokat, hogy a külső határokon hozzáférést kell biztosítani az információcserére szolgáló következő
információs rendszerekhez vagy közös keretekhez, valamint biztosítani kell azok használatát: Schengeni Információs Rendszer (SIS
II), Vízuminformációs Rendszer, Eurodac. Ezenkívül lekérdezést kell végezni más nem uniós rendszerekben, így az Interpol ellopott
és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisában is.
Ami az alapos biztonsági ellenőrzéseket illeti, a magas kockázati profilok esetében a tagállamoknak folytatniuk kell az
együttműködést és az információcserét az Europol, a SIS és az Interpol adatainak optimális felhasználása érdekében. A magas
kockázati profilok azonosítása érdekében elő kell mozdítani az Europol és a Frontex által biztosított kockázati mutatók szisztema
tikusabb használatát. Következetes, hárompilléres információmegosztási megközelítést kell alkalmazni, különösen a külföldi
terrorista harcosok tekintetében, mivel a SIS II-ben végzett lekérdezés nem fedi le a nem uniós származású, ismert gyanúsítottak
teljes körét. Ezért az Europol adatbázisaiban végzett szisztematikus lekérdezésre van szükség ahhoz, hogy a határellenőrzés
hatóköre a SIS II-ben nem jelzett személyekre is kiterjedjen.
A biztonsági ellenőrzések fokozása érdekében a tagállamok igénybe vehetik az Europol adatmegosztási, adatgyűjtési és adatelemzési
képességeit, ideértve az Europol Információs Rendszert, az adatkezelési, illetve más képességeket és a kriminalisztikai eszközöket.

c) Kiléptetési ellenőrzések az EU-t elhagyni kívánó személyek esetében
A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak a kiléptetési ellenőrzés elvégzésekor az alábbiak szerint kell
alkalmazniuk az iránymutatásokat:
–

Tájékoztatniuk kell az utasokat az EU-ba irányuló nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozóan a COVID-19járvánnyal összefüggésben bevezetett ideiglenes korlátozásokról. A COVID-19-hez kapcsolódó, aggodalomra okot
adó eseteket haladéktalanul jelenteniük kell az illetékes egészségügyi szolgálatoknak.

–

Kilépési szűrőintézkedéseket kell végezniük a tünetek jelenlétének és/vagy az érintett országokból induló utazók
COVID-19-nek való kitettségének értékelése céljából. A COVID-19-nek kitettként vagy azzal fertőzöttként
azonosított utazók utazását nem szabad engedélyezni.

Az EU-t elhagyni kívánó, az EU+ térségbeli polgárokat vagy harmadik országbeli állampolgárokat értesíteni kell az
alábbiakról:
–

Hivatalos figyelmeztetést kell kiadni a személyek számára, amelyben tájékoztatják őket a szomszédos uniós
tagállamokban, schengeni társult országokban vagy harmadik országokban az utazással és egészségügyi
kérdésekkel kapcsolatban hozott lehetséges intézkedésekről, amennyiben ezekről az intézkedésekről értesítés
érkezett a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül.

–

Hivatalos figyelmeztetést kell kiadni az egy adott tagállamban tartózkodó uniós polgárok és harmadik országbeli
állampolgárok számára, amelyben tájékoztatják őket azokról a nemzeti egészségügyi intézkedésekről, amelyek egy
harmadik országból érkezve az újbóli belépéskor alkalmazandók lehetnek rájuk nézve.
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–

Hivatalos figyelmeztetést kell kiadni a harmadik országbeli állampolgárok számára, amelyben tájékoztatják őket a
bevezetett, belépéskor érvényesített egyedi intézkedésekről, amelyek így rájuk is vonatkoznak az újbóli belépéskor.

–

Ezt a hivatalos figyelmeztetést az EU valamennyi hivatalos nyelvén és az érintett tagállammal határos ország vagy
országok nyelvén (nyelvein), valamint egy olyan nyelven is elérhetővé kell tenni, amelyet a harmadik országbeli
állampolgárok megértenek, vagy észszerűen feltételezhetően megértenek.

Gyakorlati iránymutatás:
Jóllehet a tagállamok és a schengeni társult országok korlátozhatják az utazók előtt belépésre változatlanul nyitva álló határátke
lőhelyek számát, mégis lehetővé kell tenniük, hogy az utazók – amennyiben spontán jelennek meg – bármely szárazföldi vagy
tengeri határátkelőhelyen kilépjenek, feltéve, hogy a szomszédos harmadik célország az érkezési határátkelőhelyen befogadja őket.
A Bizottság felkéri a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy állapodjanak meg a szomszédos harmadik országokkal
arról, hogy mely szárazföldi vagy tengeri határátkelőhelyek álljanak változatlanul nyitva be- és/vagy kiléptetési ellenőrzés céljából.
Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse azoknak az utazóknak a számát, akiktől az
uniós/schengeni határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok által elvégzett kiléptetési ellenőrzéseket követően megtagadják a
beléptetést egy szomszédos harmadik országba. A Bizottság felkéri a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy 2020.
április 1-jéig közöljék az erről született megállapodásokat a Bizottsággal.

d) A beléptetési ellenőrzések elsőbbségben részesítése a különleges egészségügyi helyzetre tekintettel

Figyelemmel arra, hogy a tagállamok korlátozhatják a külső határokon az utazók előtt nyitva álló határátkelőhelyek
számát, a tagállamok a Schengeni határellenőrzési kódex 9. cikkére (a határforgalom-ellenőrzés ideiglenes könnyítése)
hivatkozva a külső határokon végzett ellenőrzések során elsőbbségben részesíthetik a bejövő forgalom ellenőrzését a
kilépő forgalom ellenőrzésével szemben. A Schengeni határellenőrzési kódexnek megfelelően a külső határokon
végzett ellenőrzések ideiglenesen könnyíthetők olyan rendkívüli és előre nem látott körülmények esetén, amelyek a
forgalom olyan mértékű megnövekedéséhez vezetnek, hogy annak következtében a határátkelőhelyeken a várakozási
idő túl hosszúvá válik, és amikor már az összes személyzeti, létesítménybeli és szervezeti erőforrást kimerítették.

Ilyen körülmények esetén a következő pontokat kell figyelembe venni:

–

Elsőbbséget kell biztosítani a belépő forgalom ellenőrzésének a kilépő forgalom ellenőrzésével szemben.

–

A harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait a határforgalom-ellenőrzések könnyítése ellenére is mind
belépéskor, mind kilépéskor – a Schengeni határellenőrzési kódex 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően –
bélyegezni kell.

–

Az ellenőrzések könnyítését csak ideiglenes jelleggel lehet elrendelni, az elrendelést megalapozó körülményekhez
kell igazítani, és fokozatosan kell megszüntetni.

A fent említett rendelkezések nem érintik a tagállamok nemzeti joga szerint hozott egészségügyi intézkedéseket.

A zöld sávoknak az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító
határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások szerinti végrehajtásáról szóló bizottsági közleményben (15)
javasolt intézkedéseket megfelelően figyelembe kell venni.
(15) C(2020) 1897 (HL C 96I., 2020.3.24, 1. o.)
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Gyakorlati iránymutatás:
A Bizottság felkéri azokat a tagállamokat, amelyek kénytelenek a Schengeni határellenőrzési kódexnek megfelelően ideiglenesen
megkönnyíteni a kiléptetési ellenőrzéseket, hogy továbbra is teljeskörűen hajtsák végre a belépéskor végzett határforgalomellenőrzést, a megfelelő egészségügyi intézkedésekkel kiegészítve. A külső határokon az utazók előtt változatlanul nyitva álló
határátkelőhelyek számának korlátozása megkönnyíti majd ezt az intézkedést.
Az EU területének a jelenlegi helyzetben történő elhagyásával járó következményekre vonatkozó, a fenti c) pontban említett
tájékoztatás a különböző helyszíneken és legalább az érintett tagállam és a szomszédos ország nyelvein, valamint angol nyelven
rendelkezésre álló általános információ formájában is nyújtható.

e) A határőröket és a külső határra kirendelt más köztisztviselőket védő egészségügyi és biztonsági intézkedések

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a külső határokon határ-, vám-, egészségügyi vagy bármely más ellenőrzéseket
végző köztisztviselőket lássák el egyéni védőeszközökkel, például maszkkal, kesztyűvel és fertőtlenítő géllel.
Gyakorlati iránymutatás:
Kézhigiénia alatt a szappannal és vízzel történő gyakori kézmosást, vagy a kéz alkoholos oldattal, géllel vagy törlőkendővel történő
tisztítását kell érteni. Víz és szappan 20–40 másodpercig tartó használatával rendszeresen kezet kell mosni. Az alkoholos
kézfertőtlenítők csak korlátozott többletelőnyöket hordoznak közösségi környezetben a szappanhoz és a vízhez képest, és
használatuk 60–85 %-os alkoholtartalom esetén ajánlatos. Az ECDC hatékony kézmosásra vonatkozó plakátja.
Nincs bizonyíték arra, hogy hatásos közösségi kockázatcsökkentő intézkedés lenne az, ha a nem beteg személyek szájmaszkot
viselnének. Ugyanakkor az ügyfélszolgálatot teljesítő, nagy számú közvetlen emberi kapcsolatnak kitett személyek, így a határőrök
nagyobb valószínűséggel találkoznak fertőzöttekkel. Maszk használata esetén követni kell a felvételre, levételre és ártalmatlanításra
vonatkozó legjobb gyakorlatot. A maszk eltávolítása után mindig követni kell a fent részletezett kézhigiéniai intézkedéseket.
AZ ECDC TECHNIKAI JELENTÉSE – Iránymutatások a 2019-NCoV hatásának késleltetését és enyhítését célzó nem
gyógyszerészeti intézkedések alkalmazásához.
Az ECDC a személyzet képzésére alkalmas mikrotanulási képzést dolgozott ki erre vonatkozóan.
Iránymutatás az egyéni védőeszközök viseléséhez és eltávolításához a feltételezetten vagy megerősítetten COVID-19-ben szenvedő
betegek egészségügyi létesítményekben való ellátásához kapcsolódóan.

2. Átutazás és a hazaszállítás utáni átutazás megkönnyítése

Az Európai Tanács tagjainak 2020. március 26-i együttes nyilatkozatával összhangban fokozni kell az annak
biztosítására irányuló erőfeszítéseket, hogy a harmadik országban rekedt, hazatérni kívánó uniós polgárok ezt
megtehessék.

A tagállamoknak meg kell könnyíteniük a hazájukba vagy a lakóhelyük szerinti tagállamba visszatérő uniós
polgároknak és – állampolgárságuktól függetlenül – azok családtagjainak, valamint a tartózkodási engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak és azok eltartott hozzátartozóinak hazatérési célú átutazását.

Ez különösen azokra a külföldön rekedt uniós polgárokra és családtagjaikra vonatkozik, akiket hazaszállítanak az EUba, függetlenül attól, hogy kereskedelmi járatokkal, chartergépekkel vagy nemzeti repülőgépekkel érkeznek.
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Szerbia, Észak-Macedónia, Montenegró és Törökország állampolgárai a közleményben meghatározott, a nem alapvető
fontosságú utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozás alkalmazása során a tagállamokkal és a schengeni társult
országokkal esnek egy tekintet alá, amikor az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében megvalósuló
hazaszállítási műveletek során visszatérnek származási országukba, mivel ezek az országok a mechanizmus részt vevő
államai. Biztosítani kell az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hazaszállított valamennyi személynek (16) és
családtagjaiknak a külső határon való belépésük helye szerinti tagállamból származási helyükre történő átutazását.
Gyakorlati iránymutatás:
A kereskedelmi járatok korlátozott rendelkezésre állása miatt a tagállamok repülőtereire érkező polgárok számára lehetővé kell tenni,
hogy bármely rendelkezésre álló szállítóeszközzel hazautazzanak. Az EU-n keresztüli átutazás nem tehető függővé attól, hogy a
polgár állampolgársága vagy lakóhelye szerinti tagállam biztosít-e szállítóeszközöket. A cél a külföldön rekedt uniós polgárok
rendelkezésére álló repülőjáratok optimális kihasználása azáltal, hogy az összes lehetséges uniós célállomásra visszatérő utasokat
elszállítják.
A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy tájékoztassák a légitársaságokat a hazautazó uniós polgároknak az ideiglenes utazási
korlátozás alóli mentességéről. Ezen túlmenően a Schengeni Egyezmény 26. cikkének megfelelően, az uniós polgárokat harmadik
országokból a schengeni térségbe szállító légitársaságok nem viselhetnek fuvarozói felelőséget azokban az esetekben, amikor a
repülőgépbe való beszállás előtt nem garantálják a járat célállomása szerinti tagállamon való átutazást. A fuvarozói felelősségre
vonatkozó uniós rendelkezések nem alkalmazandók az uniós polgárokra és a beléptetés közegészségügyi okokból történő esetleges
megtagadására.
Ha egy tagállam a hazautazásra vonatkozó bizonyíték, például lefoglalt vasúti menetjegy, bemutatását írja elő az uniós polgárok
számára, ezt az információt elérhetővé kell tenni a tagállamok weboldalain annak érdekében, hogy a polgárok megfelelően
tájékozottak legyenek. E követelményt közölni kell a többi tagállammal is, többek között a helyi konzuli együttműködés keretében a
tagállamok harmadik országokban található nagykövetségeivel és konzulátusaival. A tagállamokokon keresztüli hazatérési célú
átutazás megkönnyítése érdekében az uniós polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy a határon szerezzék be a szóban forgó
bizonyítékot, például úgy, hogy közvetlenül a repülőtéren is megvehetik a vasúti menetjegyet vagy repülőjegyet.

3. A vízumkérelmek konzulátusi feldolgozására vonatkozó minimális szolgáltatás

A tagállamok és a schengeni társult országok jelenleg utazási korlátozásokat alkalmaznak külső határaikon. A COVID19-járvány megfékezésére irányuló intézkedések részeként a legtöbb schengeni ország felfüggesztette a nem alapvető
fontosságú utazásokra vonatkozó, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok iránti kérelmek feldolgozását. A
Bizottság azonban felkéri a schengeni országok konzuli hatóságait, hogy kövessék a vízumkérelmezők különleges
kategóriái által benyújtott vízumkérelmek feldolgozására vonatkozó, a COVID-19 nyomán kialakult szükséghelyzeti
időszakban biztosított „minimális szolgáltatásról” szóló iránymutatásokat. A vízumkérelmek vizsgálatára vonatkozó
általános szabályok alkalmazandók. Az iránymutatások akkor is alkalmazandók, ha hivatalos képviseleti megállapodás
van érvényben.

Amennyiben nincs érvényben hivatalos képviseleti megállapodás, eseti képviseletet kell biztosítani a vízumkérelmek
feldolgozására egyedi esetekben és rendkívüli körülmények között, például katonai/biztonsági csúcstalálkozókon részt
vevő személyzet esetében, sürgős orvosi okokból stb. Az ügykezelő tagállamnak a vízum kiadása előtt konzultálnia
kell a rendeltetési hely szerinti tagállammal.

A vízumbirtokosokat szisztematikusan emlékeztetni kell arra, hogy kérni fogják tőlük utazási céljuk indoklását és
támogató dokumentumokat kell bemutatniuk a határátkelőhelyen. Arról is megfelelően tájékoztatni kell őket, hogy
szűrésen kell átesniük, valamint ismertetni kell velük azt is, hogy milyen következményekkel jár az EU-ba való
érkezésük (például lehet, hogy önkéntes elszigetelődést kell vállalniuk).

A közlemény felsorolja az utazók több olyan kategóriáit is, akik mentesülnek az ideiglenes utazási korlátozások alól,
vagy akikre nem alkalmazandó az ideiglenes utazási korlátozás. E kategóriák némelyikébe olyan utazók is
beletartozhatnak, akik a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumkötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országok
állampolgárai.
(16) Az uniós tagállamok, a schengeni társult országok, az Egyesült Királyság és az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő
államok állampolgárai.
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A vízumosztályok ideiglenes részleges bezárása ellenére a tagállamok konzulátusainak (és adott esetben a kérelmeket
fogadó külső szolgáltatóknak) ennélfogva nyitva kell maradniuk, és fogadniuk és kezelniük kell az utazók alábbi
kategóriáiba tartozó kérelmezők vízumkérelmeit:
–

az uniós polgárok 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai;

–

egészségügyi szakemberek, egészségügyi kutatók, idősgondozással foglalkozó szakemberek;

–

határ menti ingázó munkavállalók;

–

szállítószemélyzet;

–

diplomaták, nemzetközi szervezetek alkalmazottai, katonai személyzet és a humanitárius segítségnyújtásban
dolgozók, feladataik ellátása során;

–

a schengeni térségen kívüli csatlakozó járatok között a repülőterek nemzetközi tranzitterületeit használó
tranzitutasok;

–

kényszerítő családi okokból utazó utasok.

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok és a repülőtéri tranzitvízum iránti kérelmek vizsgálatára vonatkozó
általános szabályokat (Vízumkódex) kell alkalmazni.
A kiadott vízum érvényessége: a többszöri beutazásra jogosító vízumokat és a többszöri repülőtéri tranzitot
lehetővé tevő vízumokat főszabály szerint legalább hat hónapos érvényességi idővel és (a repülőtéri tranzitvízum
kivételével) 90 napos engedélyezett tartózkodási idővel ajánlott kiadni.
A nyilvánosság számára nyújtott tájékoztatás: a tagállamoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot
az érintett helyszíneken a követendő gyakorlatról. Előnyben kell részesíteni az összes tagállam által nyújtott közös
tájékoztatást.
A fogadó ország számára nyújtott tájékoztatás: az iránymutatásokat megkapják az uniós küldöttségek helyi
schengeni együttműködési kapcsolattartói, és azokat ajánlott a fogadó országok nemzeti hatóságaival is megosztani.
Gyakorlati iránymutatás:
A Bizottság felkéri a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy amennyiben ilyen eset merül fel, tájékoztassák annak az
uniós/schengeni határátkelőhelynek a nemzeti hatóságait, ahova várhatóan rendkívüli körülmény miatt kiadott schengeni vízummal
rendelkező utas érkezik.

4. Az engedélyezett tartózkodási idő utazási korlátozások miatti túllépésének kezelése, a vízummentességet
élvező harmadik országbeli állampolgárok esetét is beleértve
A kijelölt tagállami hatóságok (17) legfeljebb 90/180 napos tartózkodásig meghosszabbíthatják azoknak a schengeni
térségben tartózkodó vízumbirtokosoknak a tartózkodását, akik a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumuk
lejártakor nem tudják elhagyni az országot. Amennyiben a vízumbirtokosok kénytelenek a meghosszabbított 90/180
napos időszakon túl is maradni, az illetékes nemzeti hatóságoknak hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti
vízumot vagy ideiglenes tartózkodási engedélyt kell kiadniuk.
Azon vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok számára, akik kénytelenek a meghosszabbított
90/180 napos időszakon túl is maradni, az illetékes nemzeti hatóságoknak hosszú távú tartózkodásra jogosító
nemzeti vízumot vagy ideiglenes tartózkodási engedélyt kell kiadniuk.
A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tekintsenek el a közigazgatási szankcióktól vagy büntetésektől azon
harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik az utazási korlátozások miatt nem tudják elhagyni a tagállamok
területét. Az engedélyezett tartózkodási idő utazási korlátozások miatti túllépését nem szabad figyelembe venni a
jövőbeli vízumkérelmek feldolgozása során.

(17) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/borders/docs/annex_27_authorities_competent_for_extension.pdf
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A COVID-19-válság következtében valamennyi uniós tagállamban példa nélküli intézkedéseket vezettek be, amelyek
magukban foglalják többek között a belső határokon történő ellenőrzés visszaállítását is.Az egészség védelmét, valamint az
áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások (1) felvázolták
a hatékony határigazgatás integrált megközelítésének alapelveit a közegészség védelme és a belső piac egységének
megőrzése érdekében. Az iránymutatások 23. pontja szerint a tagállamoknak a folyamatos szakmai tevékenység
biztosítása érdekében lehetővé kell tenniük és meg kell könnyíteniük a határ menti ingázók határátlépését, különösen, de
nem kizárólag az egészségügyi és élelmiszeripari ágazatban, valamint az egyéb alapvető szolgáltatások terén (pl.
gyermekgondozás, idősgondozás, létfontosságú közüzemi személyzet) dolgozók számára.
Bár a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának korlátozása közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból
indokolható lehet, a korlátozásoknak szükségeseknek és arányosaknak kell lenniük, továbbá objektív és megkülönbözte
tésmentes kritériumokon kell alapulniuk.
A határ menti ingázók, a kiküldött munkavállalók (2) és az idénymunkások olyan munkavállalók, akik a lakóhelyük szerinti
országtól eltérő országban dolgoznak. Közülük sokan alapvető fontosságú feladatokat látnak el a fogadó tagállamban,
például az egészségügyi rendszerben, valamint az egyéb alapvető szolgáltatások – például az orvostechnikai felszerelések
és infrastruktúra működtetése és karbantartása – vagy az áruellátás biztosítása terén. Ezért kulcsfontosságú egy uniós
szinten összehangolt megközelítés kialakítása, amely elősegíti, hogy ezek a munkavállalók továbbra is átléphessék a belső
határokat.
Válaszul az Európai Tanács által a Bizottsághoz intézett felhívásra (3), hogy kezelje a határt átlépő munkavállalók és az
idénymunkások helyzetét, akik számára lehetővé kell tenni, hogy folytathassák alapvető fontosságú tevékenységeiket,
elkerülve mindeközben a vírus továbbterjedését, valamint összhangban az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető
szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatásokkal és különösen azok 23.
pontjával, az alábbi iránymutatások arra hívják fel a tagállamokat, hogy hozzanak konkrét intézkedésekkel törekedjenek
egy uniós szinten összehangolt megközelítés biztosítására (4). E megközelítés a fent említett munkavállalókra vonatkozik,
különösen azokra, akik azért kelnek át valamely országhatáron, hogy a másik tagállambeli munkavégzési helyükön az
alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó, kritikus fontosságú feladatokat lássanak el. Ezt a megközelítést kell alkalmazni
azokban az esetekben is, amikor a fent említett csoportokba tartozó munkavállalók csak tranzitországként használnak egy
tagállamot egy másik tagállamba való eljutáshoz. Ezen iránymutatások nem érintik a zöld sávok végrehajtásáról szóló
közleményben (5) vagy A légi árufuvarozási műveletek megkönnyítése a COVID-19-járvány idején (6) című iránymutatásokban
meghatározott egyedi intézkedéseket.
Az ezen iránymutatásokban felsorolt kritikus foglalkozásokat gyakorló önálló vállalkozókat a tagállamoknak azonos
bánásmódban kell részesíteniük.

Kritikus foglalkozást gyakorló munkavállalók

1.

Az EU egyes területein, különösen a határ menti régiókban, a határ menti ingázó munkavállalók kritikus fontosságú
feladatokat látnak el, melyekhez elengedhetetlen az akadálytalan határátlépés biztosítása. A határátlépéssel
kapcsolatban bevezetett tagállami korlátozások azonban további nehézségeket okozhatnak, sőt akár akadályozhatják
is a COVID-19-válság leküzdésére irányuló erőfeszítéseket.

(1) C(2020) 1753 final.
(2) Olyan munkavállalók, akiket egy adott tagállamban székhellyel rendelkező munkáltatójuk ideiglenesen egy másik tagállamba küld
munkavégzés céljából.
(3) Az Európai Tanács tagjainak 2020. március 26-i együttes nyilatkozatának 4. pontja.
(4) Az „Iránymutatás az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának végrehajtásáról, az uniós polgárok
hazaszállítására vonatkozó átutazási megállapodások megkönnyítéséről, és a vízumpolitikára gyakorolt hatásokról” című, C(2020)
2050 final számú dokumentum további intézkedéseket tartalmaz a harmadik országokból származó határ menti ingázókra és
idénymunkásokra vonatkozóan.
(5) C(2020) 1897 final.
(6) C(2020) 2010 final.
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A kritikus foglalkozást gyakorló valamennyi munkavállaló– mind a határ menti ingázók, mind a kiküldött
munkavállalók – esetében alapvető fontosságú a szabad mozgáshoz való jog fenntartása. Az alábbi foglalkozásokat (7)
gyakorló munkavállalók esetében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a fogadó tagállam területére való belépést és a
munkahely akadálytalan megközelítését:
–

egészségügyi személyzet, beleértve a paramedikális szakembereket is;

–

az egészségügyben személygondozási feladatokat ellátók, beleértve a gyermekeket, a fogyatékossággal élő
személyeket és az időseket gondozó dolgozókat is;

–

az egészségüggyel kapcsolatos ágazatokban tevékenykedő kutatók;

–

a gyógyszeriparban és az orvostechnikai eszközök ágazatában dolgozó munkavállalók;

–

az áruellátásban, különösen a gyógyszerek, orvostechnikai felszerelések és eszközök, valamint az egyéni
védőeszközök ellátási láncában – többek között az említett eszközök működtetésében és karbantartásában – részt
vevő munkavállalók;

–

információs és kommunikációs technológiai foglalkozást betöltő munkavállalók;

–

információs és kommunikációs technológiai technikusok, valamint a berendezések alapvető karbantartásával
foglalkozó technikusok;

–

műszaki szakemberek, például energetikai technikusok, mérnökök és villamosipari technikusok;

–

kritikus vagy más, alapvetőnek minősülő infrastruktúrával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;

–

természettudományi és műszaki foglalkozásokat betöltő munkavállalók (beleértve a vízműtelepi dolgozókat is);

–

védelmi foglalkozásokat betöltő munkavállalók;

–

tűzoltók, rendőrök, börtönőrök, biztonsági őrök, valamint a polgári védelem területén dolgozók;

–

az élelmiszergyártásban és -feldolgozásban, valamint a kapcsolódó ágazatokban dolgozók, valamint a
karbantartással foglalkozó munkavállalók;

–

élelmiszert és hasonló termékeket gyártó gépek kezelői (beleértve az élelmiszergyártó gépek kezelőit);

–

közlekedési dolgozók (8), különösen a következők:
–

személy-, tehergépkocsi- és motorkerékpár-vezetők (9), kamionsofőrök és autóbuszvezetők (beleértve az
autóbusz- és villamosvezetőket is), valamint mentőautó-vezetők, beleértve azokat a járművezetőket, akik az
uniós polgári védelmi mechanizmus keretében felajánlott segítséget, illetve valamely tagállamból a
lakóhelyükre hazatelepítendő uniós polgárokat szállítanak;

–

légiforgalmi pilóták;

–

mozdonyvezetők; vasútikocsi-ellenőrök, a karbantartó műhelyek személyzete, valamint a pályahálózatműködtetők forgalomirányításban és kapacitáselosztásban részt vevő dolgozói;

–

a tengeri és belvízi hajózás területén dolgozók;

–

halászok;

–

a közintézmények, köztük a nemzetközi szervezetek kritikus feladatokat ellátó munkavállalói.

A Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy vezessenek be egyszerű és gyors eljárásokat a határ menti ingázók és a
kiküldött munkavállalók zökkenőmentes áthaladásának biztosítására az általuk rendszeresen használt határátkelő
helyeken. Ez megvalósítható adott esetben a határ menti ingázók számára kijelölt sávok létrehozásával vagy a
szomszédos tagállamok által elismert különleges határátlépő matricákkal, ily módon megkönnyítve a foglalkoztatás
helye szerinti tagállam területére való belépést. A Bizottság mihamarabb konzultálni fog a munkavállalók szabad
mozgásával foglalkozó szakmai bizottsággal is, hogy feltérképezze azokat a bevált gyakorlatokat, amelyeket
valamennyi tagállamra ki lehet terjeszteni annak érdekében, hogy a szóban forgó munkavállalók indokolatlan
akadályok nélkül gyakorolhassák alapvető fontosságú foglalkozásukat.

(7) A kategóriák az ESCO-osztályozást követik, amely a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai
osztályozása. Lásd: https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a
(8) A közlekedési dolgozókkal kapcsolatos további konkrét iránymutatásokkal kapcsolatban lásd: C(2020) 1897 final – A Bizottság
közleménye a zöld sávoknak az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító
határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások szerinti végrehajtásáról.
(9) A motorkerékpár-vezetők csak abban az esetben, ha orvostechnikai felszereléseket vagy eszközöket vagy egyéni védőeszközöket
szállítanak.
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Egészségügyi szűrővizsgálat
4.

A határ menti ingázók és a kiküldött munkavállalók egészségügyi szűrővizsgálatát ugyanolyan feltételek mellett kell
elvégezni, mint az adott tagállam azonos foglalkozást gyakorló állampolgárainak esetében.

5.

A forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében az egészségügyi szűrővizsgálatokat a rendelkezésre álló
infrastruktúrától függően a határ átlépése előtt vagy után is el lehet végezni. Az átfedések és a várakozási idők
elkerülése érdekében azonban a tagállamoknak egyeztetniük kell egymással, hogy a szóban forgó vizsgálatokat csak a
határ egyik oldalán végezzék el. Az ellenőrzéseket és az egészségügyi szűrővizsgálatokat úgy kell elvégezni, hogy a
munkavállalóknak ne kelljen elhagyniuk járművüket; a vizsgálatoknak elviekben elektronikus testhőmérsékletmérésen kell alapulniuk. A munkavállalók testhőmérsékletének mérését általában napi legfeljebb három alkalomra
kell korlátozni. Amennyiben a munkavállalónak láza van, és a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok úgy ítélik
meg, hogy nem engedhető meg számára az utazás folytatása, a munkavállaló számára ugyanolyan feltételek mellett
kell biztosítani a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, mint a foglalkoztatás helye szerinti tagállam
állampolgárai számára. Az ilyen személyekre vonatkozó információkat meg kell osztani az érintett szomszédos
tagállammal.

6.

A zöld sávok végrehajtásáról szóló közlemény 19. pontjában említett közlekedési dolgozók esetében a szóban forgó
iránymutatásokban említett különleges egészségügyi szűrőintézkedéseket kell alkalmazni.

Egyéb munkavállalók
7.

A tagállamoknak lehetővé kell tenniük a határ menti ingázók és a kiküldött munkavállalók számára, hogy a
munkavégzés helyére való eljutás céljából továbbra is átléphessék az országhatárt, amennyiben az érintett ágazatban
való munkavégzés a fogadó tagállamban továbbra is engedélyezett.

8.

Azokban a helyzetekben, amelyek a munkavállaló biztosításának helye szerinti tagállam megváltozásához
vezethetnek (10), a tagállamoknak a 883/2004/EK rendelet (11) 16. cikkében meghatározott kivételt kell alkalmazniuk
annak érdekében, hogy az érintett munkavállaló társadalombiztosítási jogosultsága változatlan maradjon. Az ilyen
kivétel kérelmezése érdekében a munkáltatónak ahhoz a tagállamhoz kell kérelmet benyújtania, amely társadalombiz
tosítási rendszerének hatálya alá kíván tartozni.

Idénymunkások
9.

A gazdaság egyes ágazatai – például különösen a mezőgazdasági ágazat – számos tagállamban nagymértékben függnek
a más tagállamokból származó idénymunkásoktól. Az ezekben az ágazatokban a válság következtében jelentkező
munkaerőhiány kezelése érdekében a tagállamoknak – például a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó
szakmai bizottság bevált csatornáin keresztül – meg kell osztaniuk egymással a különböző szükségleteikre vonatkozó
információkat. Fontos emlékeztetni arra, hogy a mezőgazdaságban dolgozó idénymunkások bizonyos esetekben
kritikus jellegű betakarítási, növénytermesztési vagy -gondozási feladatokat látnak el. Ilyen helyzetben a
tagállamoknak e munkavállalókat ugyanolyan bánásmódban kell részesíteniük, mint a fent említett kritikus
foglalkozásokat gyakorló munkavállalókat. Hasonlóképpen, a tagállamoknak lehetővé kell tenniük az ilyen
munkavállalók számára, hogy munkavégzés céljából továbbra is átléphessék az országhatárt, amennyiben az érintett
ágazatban való munkavégzés a fogadó tagállamban továbbra is engedélyezett. A tagállamoknak emellett
tájékoztatniuk kell a munkáltatókat arról, hogy kötelesek gondoskodni a megfelelő egészségvédelemről és
biztonságról.

10. A Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy vezessenek be specifikus eljárásokat az említett munkavállalók
zökkenőmentes áthaladásának biztosítására. A Bizottság emellett igénybe fogja venni a munkavállalók szabad
mozgásával foglalkozó szakmai bizottság segítségét, hogy feltérképezze azokat a bevált gyakorlatokat, amelyeket
valamennyi tagállamra ki lehet terjeszteni annak érdekében, hogy a szóban forgó munkavállalók indokolatlan
akadályok nélkül gyakorolhassák foglalkozásukat.

(10) Olyan, két tagállamot érintő pluriaktivitás esetén, amikor a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban és a lakóhelye szerinti
tagállamban egyidejűleg munkaviszonnyal rendelkező határ menti ingázó munkavállaló a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban
biztosított, mivel a lakóhelye szerinti tagállamban folytatott tevékenysége nem jelentős, de az egyes tagállamok által bevezetett
karanténintézkedések következtében meghaladja a munkaidő 25 %-ában meghatározott küszöbértéket.
(11) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról.
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