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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Ez a feljegyzés a tagállamok által a 2001/14/EK irányelv szerint létrehozott szabályozó 
szervezetek eredményességéről nyújt áttekintést. Arra szolgál, hogy a különböző 
tagállamokban fennálló intézményi keretrendszer áttekintésével tájékoztatást nyújtson az 
első vasúti közlekedési csomag parlamenti vitájához, valamint a csomag átdolgozásáról 
tartott szavazáshoz, megjegyzéseket fűzve a szabályozó szervezetek függetlenségéhez és a 
rendelkezésükre álló erőforrásokhoz. Megvitatja a hatályos szabályozás különböző 
modelljeit és a szabályozásnak a vasúti közlekedési piacokra gyakorolt hatását is. 
 
Az 1990-es évektől kezdődően fokozatosan olyan átfogó jogszabályokat vezettek be, 
amelyek a piacnyitást ösztönzésére és az európai vasutak versenyképességének javítására 
irányultak; a 2001. évi első vasúti csomag célja az volt, hogy lehetővé váljon a 
transzeurópai közlekedési hálózathoz (TEN-T) való megkülönböztetésmentes hozzáférés. 
Előírta többek között, hogy mindegyik tagállamnak rendelkeznie kell egy szabályozó 
szervezettel, amelynek fő feladata a vasúti hálózathoz és szolgáltatásokhoz való méltányos 
és megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása. A 2001/14/EK irányelv 30. cikke 
előírja, hogy a szabályozó szervezetnek függetlennek kell lennie az egyes tagállamok 
infrastruktúraüzemeltetőjétől (IM), vasúttársaságaitól, díjszabási és kapacitáselosztó 
szervezeteitől.  
 
A szabályozó szervezetek jellege és jellemzői tagállamonként változó: némelyikük különálló 
szervezet, mások egy nagyobb független szervezet részét képezik, néhány pedig a nemzeti 
minisztérium része. A szabályozó szervezetnek a vasúti közlekedési piac hatékony 
ellenőrzésére és döntéseinek végrehajtására kiterjedő tényleges hatásköre részben 
függetlenségének mértékétől függ. Annak biztosítása érdekében, hogy a vasúttársaságok 
megkülönböztetésmentesen férhessenek hozzá az infrastruktúrához, a független 
szabályozáshoz megfelelő iparági struktúrának kell társulnia.  
 
2010. szeptember 17-én az Európai Bizottság az első vasúti csomag irányelveinek 
módosítására irányuló javaslattervezetet fogadott el. Az új irányelvre vonatkozó javaslatról 
folyó európai parlamenti vita megmutatta, hogy a szabályozó testületek vasúti közlekedési 
piacfelügyeleti szerepét meg kell erősíteni.  
 
Egyértelműen szükség van a meglévő szabályozás megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabban garantálja a szabályozó szervezetek függetlenségét, továbbá hogy a 
meglévő szabályozáshoz annak biztosítására irányuló rendelkezések társuljanak, hogy a 
szabályozó szervezetek megfelelő erőforrásokat és hatásköröket kapjanak, elismerve 
ugyanakkor, hogy tagállamonként eltérő mértékben lehet szükség a szabályozói 
beavatkozásra és az ellenőrzésre. 
 
 

A LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 A különböző tagállamok szabályozó szervezeteinek hatékonysága jelentős 
mértékben eltér, mivel mindegyik testület más és más jellemzőkkel rendelkezik a 
hatáskörök, a pénzügyi erőforrások és a munkatársak vonatkozásában. A kialakított 
szervezeti modellek sokfélék.  
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 Egyértelműen szükség van a meglévő szabályozás megerősítésére annak 
érdekében, hogy hatékonyabban garantálja a szabályozó testületek függetlenségét.   

 A jövőbeni jogszabályi rendelkezéseknek el kell ismerniük annak szükségességét, 
hogy a szabályozó szervezetek a kormánytól függetlenül működjenek, 
különösen amikor az utóbbinak közvetlen érdekeltsége van egyes nemzeti vasúti 
szervezetekben.   

 Minden jogszabályi változásnak tekintetbe kell vennie annak biztosításának 
szükségességét, hogy a szabályozó szervezetek megfelelő erőforrásokat és 
hatásköröket kapjanak, ugyanakkor el kell ismerni, tagállamonként eltérő 
mértékben lehet szükség a szabályozói beavatkozásra és az ellenőrzésre. 

 


