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VASÚTI SZÁLLÍTÁS

A vasúti közlekedéssel kapcsolatos európai politika célja az egységes európai vasúti térség
létrehozása. Az ágazat piaci verseny előtti megnyitása 2001-ben vette kezdetét, és a folyamat
tíz év leforgása alatt három jogszabálycsomagot és egy átdolgozást eredményezett. A
negyedik csomag teljes szövegét, mely a vasúti közlekedés liberalizációjának kiteljesítését
szolgálja, nemrégiben (2014. február) fogadta el az Európai Parlament első olvasatban, amit
pedig a technikai pillért illeti, második olvasatban (2016. április 28.).

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (1) bekezdése.

CÉLKITŰZÉSEK

Az olyan közös közlekedéspolitika, amely igazságos versenyfeltételeket teremt és biztosítja
a szolgáltatásnyújtás szabadságát, megköveteli a műszaki, adminisztratív és biztonsági
szabályok harmonizálását. Az egyes nemzeti vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságának
eléréséhez elengedhetetlen e követelmények fokozatos harmonizálása. Az eltérő környezet-
vagy fogyasztóvédelmi intézkedések szintén megkövetelhetnek bizonyos harmonizációt a
versenytorzulás megelőzése és az új vállalatok könnyebb piacra lépése érdekében.
A Bizottság „Közlekedés 2050” című útiterve a következő célkitűzéseket tartalmazza: hosszú
távon az európai nagy sebességű vasúthálózat kiépítése; középtávon (2030-ig) a nagy sebességű
vasúti hálózat hosszának megháromszorozása és a sűrű vasúthálózat fenntartása valamennyi
tagállamban. A terv egyebek mellett célul tűzi ki azt is, hogy 2050-re a közepes hosszúságú
utakon történő személyszállítás nagyobbrészt vasúton történjen.

EREDMÉNYEK

A. Kölcsönös átjárhatóság
A nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló,
1996. július 23-i 96/48/EK és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös
átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK irányelvekkel az Európai Unió elindított
egy folyamatot, amelynek célja, hogy megvalósuljon a tagállamok vasúti rendszereinek
kölcsönös használata, valamint az akadálytalan és biztonságos átjárás egyik tagállam vasúti
hálózatából a másikba. Ezen irányelvek alkalmazása során kidolgoztak néhány műszaki
megoldást (ezek az úgynevezett átjárhatósági műszaki előírások, ÁME-k). Ezek elsősorban
olyan alapvető fontosságú szempontokra terjednek ki, mint a vonatok vezetése és biztonsága,
a jelzőrendszerek, a telematikai alkalmazások az áruforgalomban, a határokon átnyúló
forgalomban dolgozó személyzet képesítése, a tehervagonok, valamint a zajkibocsátás.
A két fent említett irányelvet módosította és aktualizálta a 2004. április 29-i 2004/50/EK
irányelv. A hagyományos vasúti rendszerekről szóló irányelv alkalmazási körét kiterjesztették
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a teljes európai vasúti hálózatra, hogy az megfeleljen az európai vasúti hálózatnak a nemzeti és
nemzetközi áruszállítási szolgáltatások előtti, 2007 januárjára és a nemzetközi személyszállítás
előtti, 2010 januárjára tervezett teljes megnyitása által támasztott követelményeknek. A
2008. június 17-i 2008/57/EK irányelv – amelyet a 2009/131/EK és a 2011/18/EK irányelv is
módosított – egy szöveggé dolgozta át a korábbi irányelveket. Az irányelv központi eleme a
kölcsönös elismerés elve: ha egy tagállam ellenőrzött és engedélyezett bizonyos járműveket,
a többi tagállam az adott járműveken a következőkben csak kimondottan a hálózatukkal
való műszaki kompatibilitással összefüggő paramétereket ellenőrizheti. A negyedik vasúti
csomag elvileg hatályon kívül helyezi ezt az irányelvet az ügynökség szerepének megerősítése
érdekében (ld. a B szakaszt).
A vasutak kölcsönös átjárhatóságát gátló műszaki akadályok csökkentése érdekében a
vasúti ágazat képviselői és a Bizottság 2005-ben, 2008-ban és 2012-ben egyetértési
megállapodásokat írtak alá az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (European Rail
Traffic Management System – ERTMS/ETCS) bevezetéséről és fejlesztéséről, melynek
célja az Európában működő mintegy húsz különböző jelzőrendszer egységesítése, valamint
egységes, a legújabb telekommunikációs technológiai fejlesztéseken alapuló automatikus
sebességellenőrzés bevezetése. A Bizottság 2009 júliusában elfogadott egy európai tervet,
amely a következő évtizedben az ERTMS fokozatos kiépítését tűzi ki célul a fő európai
vasútvonalak mentén (a részleteket lásd K. Vinck koordinátor 2013. évi jelentésében).
A nemzeti és nemzetközi áruszállítási szolgáltatások piacát 2007. január 1-jén teljes körűen
megnyitották a verseny előtt. A nemzetközi teherszállítási hálózat optimális kihasználása,
kölcsönös átjárhatóságának javítása, és ezáltal a vasút más szállítási módokkal szembeni
versenyképességének javítása érdekében az Európai Unió kilenc versenyképes európai
teherfolyosót jelölt ki (a 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelet) a több tagállamon
áthaladó áruszállítás céljára.
B. Az Európai Vasúti Ügynökség
A 2004. április 29-i 881/2004/EK rendelettel létrehozták a lille-i és valenciennes-i
(Franciaország) székhelyű Európai Vasúti Ügynökséget, amelynek célja az európai vasúti
rendszer átjárhatóságának és biztonságának javítása. Az ügynökség fő feladata az átjárhatósági
műszaki előírások (ÁME) fokozatos közelítése az európai vasúti rendszer egészében, azok
nyilvántartásba vétele és felügyelete, továbbá egységes biztonsági célok kidolgozása az európai
vasutak számára. Az ügynökség maga nem rendelkezik döntéshozatali hatáskörrel, hanem segíti
a Bizottságot a határozattervezetek kidolgozásában. A 2008. december 16-i 1335/2008/EK
rendelet új feladatokkal bővítette az ügynökség megbízatását, amelyek a vasútbiztonságról
szóló 2004/49/EK irányelv és a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/
EK irányelv módosításaival függnek össze. A negyedik vasúti csomag elfogadását követően
az Európai Vasúti Ügynökség lesz az egyetlen szerv a határokon átnyúló tevékenységekre
szánt járművekre (mozdonyokra és vasúti kocsikra) vonatkozó engedélyek kiállítására és a több
tagállamban működő vasúttársaságok számára biztonsági tanúsítványok kiállítására. A 2004/49/
EK irányelv felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslat fő célja az egységes uniós biztonsági
tanúsítványra való áttérés volt.
C. Szociális harmonizáció
A 2005. július 18-i 2005/47/EK irányelv a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat
ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeit szabályozza a vasúti ágazatban. Az
irányelv a vasúti ágazat európai szociális partnerei között létrejött megállapodáson alapul. A
2007. október 23-i 2007/59/EK irányelv az uniós mozdony- és vonatvezetők képesítésére és
minősítésére vonatkozó minimumkövetelményeket harmonizálja. Az irányelv szerint minden

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_fr.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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mozdonyvezetőnek rendelkeznie kell egy vezetői engedéllyel, amely tanúsítja, hogy a
mozdonyvezető megfelel az egészségi állapotra, az alapképzésre és az általános szakmai
ismeretekre vonatkozó minimumkövetelményeknek, továbbá rendelkeznie kell egy harmonizált
kiegészítő képzés elvégzését tanúsító igazolással. A mozdonyvezetőknek továbbá igazolásokkal
kell rendelkezniük, amelyek tanúsítják az érintett vonalszakaszokra, a vezetett járműre és az
érintett vállalat által megállapított sajátos üzemi és biztonsági eljárásokra vonatkozó speciális
képesítéseiket. Az irányelv ennek alapján előírja a képesítések kölcsönös elismerését.
2011 októbere óta igazolás vagy engedély jogosítja fel a munkavégzésre azokat a
mozdonyvezetőket, akik határokon átnyúló, kabotázs- vagy egy másik tagállamba irányuló
áruszállítási szolgáltatást nyújtanak, illetve akik legalább két tagállamban dolgoznak.
Az irányelv meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságainak,
a mozdonyvezetőknek és az ágazat többi szereplőjének, különösen a vasúttársaságoknak,
a pályahálózat-működtetőknek és a képzési intézményeknek el kell látniuk. A biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok valamennyi kiegészítő igazolást kötelesek
nyilvántartásba venni.
D. A vasúti szállítással foglalkozó vállalatok működési feltételei
Az 1995. június 19-i 95/18/EK irányelv szerint a vasúttársaságoknak üzemeltetési engedéllyel
kell rendelkezniük ahhoz, hogy valamennyi tagállam infrastruktúrájához hozzáférhessenek. A
vasúti üzemeltetési engedélyt bizonyos közös feltételek (jó hírnév, pénzügyi teljesítőképesség,
szakmai alkalmasság) teljesítése esetén adja ki a vállalat székhelye szerinti tagállam. Ezt
az irányelvet módosította a 2001. február 26-i 2001/13/EK irányelv, amely rögzíti a vasúti
szállítási tevékenység gyakorlásának a Közösség teljes területén érvényes (biztonsági, műszaki,
gazdasági és pénzügyi) feltételeit, és szabályozza azt a jóváhagyási eljárást, amely lehetővé teszi
a vasúti teherszállítási szolgáltatások nyújtását az európai nemzetközi vasúthálózaton.
Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, az első vasúti csomag átdolgozásaként
számon tartott, 2012. november 21-i 2012/34/EU irányelv hatályon kívül helyezte a
2001. február 26-án elfogadott 2001/12/EK, 2001/13/EK és 2001/14/EK irányelveket, és azok
helyébe lépett (ld. az F szakaszt).
E. A vonatok által okozott zajártalom
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK irányelv alapot
teremt a vasúti járművektől és infrastruktúráktól eredő zajkibocsátás csökkentésére irányuló
közösségi intézkedések elfogadásához. Ennek alapján 2003-ban elfogadták a vonatok által
keltett zaj kiszámítási módszerére vonatkozó iránymutatásokat, és 2006 júniusában hatályba
léptek az Európai Unióban használt gördülőállományra vonatkozó zajkibocsátási határértékek.
2011 áprilisában a Bizottság egy új határozatban módosította a vasúti rendszerben használt
járművekkel kapcsolatos ÁME-t.
2008. július 8-án a Bizottság közzétette a meglévő vasúti járműállomány zajkibocsátásának
csökkentéséről szóló közleményét [COM(2008) 0432], amelyben célul tűzi ki az összes
teherkocsi korszerűsítését, és e cél megvalósításának határidejéül 2015-öt jelöli meg. A 2012/34/
EU irányelv ezenkívül a zaj tekintetében az érintett övezetek szerint eltérő díjakat ír elő
annak érdekében, hogy ösztönözze a vasúti kocsik kisebb zajkibocsátású fékekkel történő
felszerelését (Európai Vasúti Ellenőrzési Rendszer, ETCS). A zajártalomnak megfelelően
differenciált infrastrukturális díjrendszer elsősorban azokat a tehervagonokat érinti, amelyek
nem teljesítik a hagyományos transzeurópai vasúti rendszerben használt gördülőállomány által
okozott zajártalommal kapcsolatos ÁME-t.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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F. Az első vasúti csomag már elfogadott átdolgozása, és a folyamatban lévő negyedik vasúti
csomag
Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU irányelv – melynek
átültetését 2015 közepéig végre kell hajtani – egyetlen szövegben foglalja össze a vasút
fejlesztésére (itt lényeges elem többek között az infrastruktúra kezelésének és a szállítási
tevékenységnek a szétválasztása), a vasúttársaságok engedélyeire és az infrastrukturális
tarifarendszerre vonatkozó elveket. Ez az irányelv általában erősíti a versenyt azáltal, hogy
nagyobb átláthatóságot biztosít a piacra lépési feltételek tekintetében, egyértelmű számviteli
elkülönítést ír elő, biztosítja a nemzeti felügyeleti szervek függetlenségét, és megerősíti azokat.
Részletesebben meghatározza a hálózathoz, a szolgáltatásokhoz és a díjszedés szabályaihoz való
hozzáférés feltételeit.
A Bizottság 2013 januárjában előterjesztette a hat jogalkotási javaslatot tartalmazó „negyedik
vasúti csomagot” az egységes európai vasúti térség kiteljesítése és kölcsönös átjárhatóságának
javítása érdekében. Ennek lényege, hogy legkésőbb 2019 decemberét követően a tagállami
piacokon nyújtott közszolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzéseket nyílt verseny keretében
kell lebonyolítani a nemzeti személyszállítási szolgáltatások minőségének és hatékonyságának
javítása érdekében. Ez a 4. csomag, melyet az Európai Parlament már első olvasatban elfogadott,
többek között a műszaki pillér (a), b) és c) pont), illetve a politikai pillér (d), e) és f) pont) részét
képező alábbi jogszabályokat módosítja:

a. az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 881/2004/EK rendelete az
Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról (ld. a B szakaszt);

b. az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/57/EK irányelve a
kölcsönös átjárhatóságról (ld. az A és B szakaszt);

c. az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/49/EK irányelve, amely
a vasúttársaságok infrastruktúra-használatát biztonsági tanúsítványhoz köti;

d. a Tanács 1969. június 26-i 1192/69/EGK rendelete a vasúti vállalkozások
elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról;

e. az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete a
vasúti személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségekről;

f. az Európai Parlament és a Tanács 2012. november 21-i 2012/34/EU irányelve az
egységes európai vasúti térség létrehozásáról (ld. a D és E szakaszt).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament jogalkotói hatáskörében a Bizottság legtöbb harmonizációs javaslatát
támogatta, ugyanakkor maga is kihangsúlyozott néhány lényeges kérdést:
— a fenntartható közlekedéspolitikáról szóló, 2006. június 15-i és 2008. március 11-i

állásfoglalásaiban az EP a műszaki akadályok elhárítása érdekében kifejezetten támogatta
az ERTMS/ETCS vasútbiztonsági, irányítási és jelzőrendszer bevezetését, és elkötelezte
magát az egységes európai vasúti térség mellett;

— a környezetkímélőbb közlekedésről és a külső költségek internalizálásáról szóló,
2009. márciusi állásfoglalásában az EP arra kérte a Bizottságot, hogy haladéktalanul
terjesszen elő konkrét javaslatokat valamennyi közlekedési módot illetően, majd ezt
követően egy átfogó modell alapján készítsen általános tervet a külső költségek
kiszámítására és beszámítására, illetve a következmények értékelésére; a Parlament ezután

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy irányelvjavaslatot a mozdonyokra és
kocsikra kivetett – a zajszint függvényében megállapított – díjak beszedésére vonatkozóan,
és hogy a vasúttársaságokat arra ösztönözze, hogy haladéktalanul csökkentsék járműveik
zajkibocsátását;

— ami a hálózatok kezelésének és használatának szétválasztását illeti, a Parlament által
(a negyedik csomaggal kapcsolatban) 2014. február 26-án elfogadott szöveg bizonyos
keretek között megengedi a tagállamoknak a szétválasztás és az integrált vállalatok
megtartása közötti választást, megőrizve ugyanakkor azt az elvet, hogy biztosítani kell
az infrastruktúrakezelési és a vasúti személyszállítási tevékenységek egymástól való
függetlenségét. A nemzeti hatóságok megnyithatnák a verseny előtt a szolgáltatásnyújtásra
irányuló szerződéseket, vagy azokat egyetlen gazdasági szereplőnek ajánlhatnák fel. Ez
utóbbi esetben minden szerződés időtartama maximalizálva kell lennie és azt olyan
kritériumoknak kell indokolniuk, mint a pontosság, a költséghatékonyság, a szolgáltatások
gyakorisága és a felhasználói elégedettség. Jóllehet a képviselők támogatták azt az
elképzelést, hogy tagállami szinten ajánlattételi felhívások révén lehessen kereskedelmi
személyszállítási szolgáltatásokat kínálni, úgy ítélték meg, hogy a Bizottság által a jelenleg
élő szerződések kifuttatására adott 2019-ig tartó határidő túl rövid;

— a vasúti csomagról szóló fehér könyv végrehajtásáról szóló, 2015. szeptember 9-i
állásfoglalásában a Parlament többek között kérte a belföldi vasúti személyszállítási
piac kiegyensúlyozott megnyitását biztosító negyedik vasúti csomag haladéktalan
elfogadását, a pályahálózat-működtetők függetlenségét, a közszolgálati szerződések
versenytárgyalási eljárás útján történő odaítélését, a legmagasabb szintű vasúti biztonságot
és átjárhatóságot, valamint a megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat, hogy az Európai
Vasúti Ügynökséget egyablakos ügyintéző pontként működhessen a járműengedélyek és
biztonsági tanúsítványok kiadásához (65. bekezdés, első francia bekezdés).

A Tanács műszaki pillért alkotó három javaslatra vonatkozó első olvasatbeli álláspontjának
elfogadását követően (2015. december 10.) az Európai Parlament második olvasatban
hivatalosan jóváhagyta a negyedik vasúti csomag ugyanezen pillérét. E tekintetben a Parlament
2016. április 28-án a következő jelentéseket fogadta el:
— Ajánlás második olvasatra (Bilbao Barandica asszony) (A8–0071/2016), a vasúti rendszer

kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

— Ajánlás második olvasatra (R. Zīle úr) (A8-0073/2016) az Európai Vasúti Ügynökségről
(ERA) szóló rendeletről;

— Ajánlás második olvasatra (Cramer úr) (A8-0056/2016) a 2004/49/EK irányelv
felülvizsgálatáról.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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