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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/… RENDELETE

(…)

a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre 

vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) 

bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében1,

1 Az Európai Parlament 2014. március 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé) és a Tanács 2016. július 18-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még 
nem tették közzé). Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem 
tették közzé).
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mivel:

(1) A vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet1 közös uniós keretet hoz 

létre az összehasonlítható vasúti közlekedési statisztikák előállítására, továbbítására, 

értékelésére és terjesztésére vonatkozóan.

(2) A Bizottságnak statisztikai adatokra van szüksége az áruk és utasok vasúti szállításáról 

annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje és alakítsa a közös közlekedéspolitikát, 

valamint a regionális politika és a transzeurópai hálózatokra vonatkozó politika szállítási 

elemeit.

(3) A vasútbiztonságra vonatkozó statisztikai adatok szükségesek ahhoz is, hogy a Bizottság 

előkészíthesse és figyelemmel kísérhesse a közlekedésbiztonság terén megvalósuló uniós 

fellépéseket. A vasúti balesetekkel kapcsolatos adatokat a közös biztonsági mutatók és a 

balesetek költségeinek számítására szolgáló közös módszerek tekintetében a 2004/49/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv2 I. mellékletének megfelelően gyűjti.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti 
közlekedés statisztikájáról (HL L 14., 2003.1.21., 1. o.)

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi 
vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi 
irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra 
használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv 
módosításáról (vasútbiztonsági irányelv) (HL L 164., 2004.4.30., 44. o.).
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(4) Fontos elkerülni a párhuzamos munkavégzést és optimalizálni az olyan, meglévő 

információk hasznosítását, amelyeket statisztikai célokra fel lehet használni. Ebből a 

célból, valamint annak érdekében, hogy az uniós polgárok és más érdekelt felek részére 

könnyen hozzáférhető és hasznos információkkal lehessen szolgálni a vasúti közlekedés 

biztonságáról és a vasúti rendszer átjárhatóságáról, és ezen belül a vasúti infrastruktúráról, 

a statisztikai tevékenységekre vonatkozóan a Bizottság szolgálatai és az érintett – többek 

között nemzetközi szintű – szervezetek között megfelelő együttműködési 

megállapodásokat kell kötni.

(5) A Bizottságnak (Eurostat) a 91/2003/EK rendelet értelmében az utasokra vonatkozó 

adatokat továbbító legtöbb tagállam rendszerint megegyező adatokat szolgáltat az 

ideiglenes és a végleges adatállományok tekintetében.

(6) Az európai statisztikák előállításakor egyensúlyra kell törekedni a felhasználók igényei és 

az adatszolgáltatókra nehezedő terhek között.

(7) A vasúti közlekedési statisztikával foglalkozó munkacsoportján belül az Eurostat a 

kötelező erejű uniós jogi aktusok értelmében gyűjtött vasúti közlekedési statisztikákkal 

kapcsolatos meglévő adatokat és a terjesztési politikát szakmai elemzésnek vetette alá 

annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsítse a statisztikák 

előállításához szükséges különböző tevékenységeket úgy, hogy a végső eredmény továbbra 

is megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli felhasználói igényeknek.
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(8) A 91/2003/EK rendelet alkalmazása kapcsán szerzett tapasztalatokról szóló, az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz intézett jelentésében a Bizottság arra hivatkozik, hogy a 

hosszú távú fejlesztések vélhetően a rendelet értelmében már összegyűjtött adatok 

figyelmen kívül hagyását vagy egyszerűsítését eredményezik, továbbá jelzi, hogy 

szándékában áll rövidíteni a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasokra vonatkozó éves 

adatok továbbítási időszakát. A Bizottságnak továbbra is rendszeres időközönként jelentést 

kell tennie az említett rendelet végrehajtásáról.

(9) A 91/2003/EK rendelet az abban szereplő egyes rendelkezések végrehajtására vonatkozó 

hatásköröket ruház a Bizottságra. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: a Szerződés) hatálybalépése következtében a szóban forgó rendelet alapján a 

Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni a Szerződés 290. és 291. cikkével.

(10) Annak érdekében, hogy tükrözni lehessen a tagállamokban végbemenő új fejleményeket 

úgy, hogy ezzel egyidejűleg fennmaradjon a vasúti közlekedési adatok harmonizált 

gyűjtése az Unió egészében és megmaradjon a tagállamok által továbbított adatok kiváló 

minősége, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a szerződés 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 91/2003/EK rendelet módosítására vonatkozóan, 

a technikai fogalommeghatározások kiigazítása és további technikai 

fogalommeghatározások kidolgozása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson többek között szakértői 

szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak1 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik szisztematikusan részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

1 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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(11) A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az említett felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

(12) A 91/2003/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni az eredmények minőségére és 

összehasonlíthatóságára, valamint az eredmények Bizottság (Eurostat) általi terjesztésével 

kapcsolatos szabályokra vonatkozó jelentésekhez biztosítandó információk részletes 

meghatározása tekintetében. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.

(13) Konzultációra került sor az európai statisztikai rendszerrel foglalkozó bizottsággal.

(14) A 91/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).



10000/1/16 REV 1 6
HU

1. cikk

A 91/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a 24–30. pontot el kell hagyni;

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e cikk módosítására 

vonatkozóan, az (1) bekezdés 8–10. és 21–23. pontjában foglalt technikai 

fogalommeghatározások kiigazítása, valamint olyan további technikai 

fogalommeghatározások kidolgozása érdekében, amelyekre azon új 

fejlemények figyelembevételéhez van szükség, amelyek a statisztikák 

harmonizációjának biztosítása érdekében bizonyos szintű technikai részletesség 

meghatározását igénylik.”

E felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a 

tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra. A Bizottságnak továbbá megfelelően 

meg kell indokolnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban előirányzott 

statisztikai intézkedéseket, adott esetben a 223/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet* 14. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett 

költséghatékonysági elemzés alkalmazásával, amely tartalmazza az 

adatszolgáltatókra háruló terhek és az előállítási költségek felmérését is.

______________

* Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó 
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére 
történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és 
az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).ˮ.
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2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a b), a d) és a h) pontot el kell hagyni;

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az A. és a C. melléklet alapján a tagállamok azon vállalkozásokról 

szolgáltatnak adatokat:

a) amelyek teljes áruszállításának volumene legalább 200 000 000 tonna-

kilométer vagy legalább 500 000 tonna;

b) amelyek teljes személyszállításának volumene legalább 100 000 000 

utaskilométer.

Az A. és a C. melléklet szerinti adatszolgáltatás az a) és a b) pontban említett 

küszöbértékek alatti vállalkozások esetében opcionális.”;

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A tagállamok az L. melléklet alapján, az abban meghatározottak szerint 

szolgáltatják a (2) bekezdésben említett küszöbérték alatti vállalkozások 

összesített adatait, amennyiben ezekről nem szolgáltatnak adatot az A. és a C. 

melléklet alapján.ˮ.
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3. Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) közigazgatási adatok, beleértve a szabályozó hatóságok által összegyűjtött adatokat, 

és amennyiben rendelkezésre áll, elsősorban a vasúti fuvarlevelet”.

4. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Terjesztés

Az A., C., E., F., G. és L. mellékletben meghatározott adatokon alapuló statisztikai 

adatokat a Bizottság (Eurostat) terjeszti.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az 

eredmények terjesztésével kapcsolatos szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 

11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.ˮ.

5. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a továbbított adatok 

minőségének biztosítása érdekében.”;
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b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra a 223/2009/EK rendelet 12. 

cikkének (1) bekezdésében említett minőségértékelési szempontokat kell 

alkalmazni.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a 

standard minőségjelentések részletes szabályait, felépítését, gyakoriságát és 

összehasonlíthatósági elemeit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk 

(2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”.

6. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A végrehajtásról szóló jelentések

2020. december 31-ig, majd azt követően négyévente a Bizottság az Európai Statisztikai 

Rendszer Bizottságával folytatott konzultációt követően jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról és a jövőbeli fejleményekről.

A Bizottság a jelentésben áttekinti a tagállamok által a továbbított adatok minőségével, az 

alkalmazott adatgyűjtési módszerekkel, valamint a lehetséges javításokkal és a felhasználói 

igényekkel kapcsolatban szolgáltatott vonatkozó adatokat.
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E jelentés különösen:

a) értékeli az Uniónak, a tagállamoknak, valamint a statisztikai adatok szolgáltatóinak 

és felhasználóinak az elkészült statisztikákból származó előnyeit a költségeikhez 

viszonyítva;

b) értékeli a továbbított adatok minőségét, az alkalmazott adatgyűjtési módszereket és 

az előállított statisztikák minőségét.”.

7. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …[ezen 

módosító rendelet hatálybalépésének dátuma]-tól/-től kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít 

a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte 

előtt.



10000/1/16 REV 1 11
HU

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 

lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban 

foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt 

szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 3. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról 

való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács 

nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind 

az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik.”.
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8. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 223/2009/EK rendelettel létrehozott Európai Statisztikai Rendszer 

Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet* értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni.”

_______________

* Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 
2011.2.28., 13. o.).ˮ.

9. A 12. cikket el kell hagyni.

10. A B., a D., a H. és az I. mellékleteket el kell hagyni.

11. A C. melléklet helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő szöveg lép.

12. A rendelet az e rendelet II. mellékletében szereplő L. melléklettel egészül ki.
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2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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I. MELLÉKLET

„C. melléklet

A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ÉVES STATISZTIKAI ADATOK – 
RÉSZLETES JELENTÉS

A változók listája és 
mértékegységek

A szállított utasok:

– az utasok száma szerint

– utaskilométerben

Személyvonatok mozgása:

– vonatkilométerben

Referencia-időszak Egy év

Gyakoriság Évente

Táblázatok listája, 
táblázatonkénti bontással

C3. táblázat: szállított utasok, a szállítás típusa szerint

C4. táblázat: szállított nemzetközi utasok, az indulási ország és 
az érkezési ország szerint

C5. táblázat: a személyvonatok mozgása

Az adatok beküldésének 
határideje

A referencia-időszak végét követő nyolc hónap. 

Első referencia-időszak …[ezen módosító rendelet hatálybalépésének éve]

Megjegyzések 1. A szállítás típusának bontása a következő:

– belföldi

– nemzetközi

2. A C3. és a C4. táblázatra vonatkozóan a tagállamok az 
adatszolgáltató országon kívüli jegyeladásról szóló 
információkat tartalmazó adatokat kötelesek benyújtani. Ezt az 
információt vagy közvetlenül a többi ország nemzeti 
hatóságaitól, vagy a jegyeladás nemzetközi elszámolási 
megállapodásai révén lehet megszerezni.

ˮ.
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II. MELLÉKLET

„L. melléklet

L.1. táblázat

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK SZINTJE

A változók listája és 
mértékegységek A szállított áru:

– összsúlya tonnában
– összesen tonna-kilométerben
Áruszállító vonatok mozgása:
– összesen vonatkilométerben

Referencia-időszak Egy év

Gyakoriság Évente

Az adatok beküldésének 
határideje

A referencia-időszak végét követő öt hónap

Első referencia-időszak … [e módosító rendelet hatályba lépésének évét követő év]

Megjegyzések Csak olyan vállalkozások esetében, amelyek teljes 
áruszállításának volumene kevesebb, mint 200 millió tonna-
kilométer és kevesebb, mint 500 000 tonna, és amelyek adatait 
nem jelentik az A. melléklet alapján (részletes jelentés).
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L.2. táblázat

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK SZINTJE

A változók listája és 
mértékegységek

A szállított utasok:
– az összes utas száma szerint
– összesen utaskilométerben
Személyszállító vonatok mozgása:
– összesen vonatkilométerben

Referencia-időszak Egy év

Gyakoriság Évente

Az adatok beküldésének 
határideje

A referencia-időszak végét követő nyolc hónap

Első referencia-időszak … [e módosító rendelet hatályba lépésének évét követő év]

Megjegyzések Csak olyan vállalkozások esetében, amelyek teljes 
személyszállításának volumene kevesebb, mint 100 millió 
utaskilométer, és amelyek adatait nem jelentik a C. melléklet 
alapján (részletes jelentés).

ˮ.
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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2013. augusztus 30-án benyújtotta a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 

vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek az árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében 

történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatot.

2. Az Európai Parlament a 2014. március 11-i plenáris ülésén elfogadta az első olvasatban 

kialakított álláspontját.

3. 2014. november 25-én háromoldalú informális egyeztetésre került sor a három intézmény 

képviselőinek részvételével. Az ülésen megállapodtak egy kompromisszumos szövegről.

4. A COREPER 2014. december 19-én tudomásul vette, de nem hagyta jóvá a háromoldalú 

egyeztetésen elfogadott kompromisszumot, mégpedig főként a tagállamok által kötelezően 

elkészítendő kísérleti tanulmányok kérdése miatt.

5. Intenzív informális tárgyalásokra került sor az egymást követő elnökségek, LV, LU és NL, 

illetve az Európai Parlament és a Bizottság között.

6. 2016. május 24-én sor került a három intézmény közötti utolsó nem hivatalos háromoldalú 

egyeztetésre, amelyen végül megállapodás jött létre a végleges kompromisszumos szövegről.
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7. Az Állandó Képviselők Bizottsága 2016. június 3-án megerősítette a mellékletben foglalt 

végleges kompromisszumos szövegről létrejött említett megállapodást annak érdekében, hogy 

korai második olvasatbeli megállapodás születhessen a vasúti közlekedés statisztikájáról 

szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az árukra, 

utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról.

8. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) jóváhagyta a tárgyalási megbízás 

eredményét tükröző szöveget, és e bizottság elnöke 2016. június 15-én levélben arról 

tájékoztatta az Állandó Képviselők Bizottságának elnökét, hogy ha a Tanács a levelük 

mellékletében foglalt és a COREPER által 2016. június 3-án megerősített szövegnek 

megfelelően fogadja el az első olvasatbeli álláspontját, akkor azt fogja javasolni a plenáris 

ülésnek, hogy a Parlament – a jogász-nyelvész szakértők általi ellenőrzést követően – 

második olvasatban módosítás nélkül fogadja el a tanácsi álláspontot.

II. CÉL

9. Ennek megfelelően az európai vasúti közlekedési statisztikák meglévő jogi keretének 

korszerűsítése, egyszerűsítése és optimalizálása végett e rendelettervezet célja a 91/2003/EK 

rendelet módosítása és az új intézményi keretekhez való hozzáigazítása.
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III. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE

10. A plenáris ülésen történt szavazást követően az Európai Parlament és a Tanács tárgyalásokat 

folytatott azzal a céllal, hogy a második olvasatban minél hamarabb megállapodás 

születhessen a Tanács első olvasatban kialakított álláspontja alapján, amelyet a Parlament 

módosítások nélkül hagyna jóvá. A Tanács első olvasatban kialakított álláspontjának szövege 

teljes mértékben tükrözi a társjogalkotók között létrejött kompromisszumot.

11. A fő kulcskérdés a két intézmény között az Európai Parlament belvízi személyszállításra 

vonatkozó – különösen a biztonsággal, akadálymentességgel, valamint a vasúti infrastruktúra 

határokon átnyúló pontjaival kapcsolatos – kiegészítő adatok iránti kérelme volt. A kért 

adatok többségét más bizottsági szolgálatok vagy ügynökségek már gyűjtik. Végül sikerült 

konszenzusra jutni, mivel két – az Eurostat és a Mobilitáspolitikai és Közlekedési 

Főigazgatóság, valamint az Eurostat és az Európai Vasúti Ügynökség közötti – egyetértési 

megállapodás aláírásával az Európai Parlament kellő garanciát kapott arra, hogy a kért 

adatokkal foglalkoznak, és ezek az adatok könnyen a nyilvánosság rendelkezésre bocsáthatók. 

Új preambulumbekezdés került a szövegbe, mely kiemeli, hogy szoros együttműködésre van 

szükség a Bizottság és az érintett szervezetek között annak érdekében, hogy az Unió polgárai 

és más érdekelt felek számára könnyen elérhető és hasznos információk álljanak 

rendelkezésre a vasúti közlekedés biztonságáról és a vasúti rendszer átjárhatóságáról.

IV. ÖSSZEGZÉS

12. A Tanács álláspontja maradéktalanul tükrözi az Európai Parlament és a Tanács közötti 

tárgyalások során a Bizottság egyetértésével kialakított kompromisszumot. Ezt a 

kompromisszumot megerősíti az a levél is, amelyet a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke 2016. június 15-én küldött az Állandó Képviselők Bizottsága elnökének.
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FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ 
Küldi: a  Tanács  Főtitkársága  
Címzett: az Állandó Képvise lők Bizottsága /a  Tanács  
Tárgy: Terveze t – Az Európai Parlament és  a  Tanács  rendele te  a  vasúti 

közlekedés  s ta tisztiká járól szóló 91/2003/EK rendele t á rukra , utasokra  és  
ba lese tekre  vonatkozó adatgyűjtés  tekinte tében történő módos ításáról 
(e ls ő  o lvas at) 
– A Tanács  e lső olvasa tbe li á lláspontjának és  a  Tanács  indokolásának 
e lfogadása  

 

1. A Bizottság 2013. augusztus 30-án benyújtotta a Tanácsnak a tárgyban említett javaslatot1, 

amely az EUMSZ 338. cikkének (1) bekezdésén alapul.

2. Az Európai Parlament 2014. március 11-én fogadta el első olvasatban kialakított álláspontját2.

3. A Tanács a 2016. június 27-i 3479. ülésén (Mezőgazdaság és Halászat) politikai 

megállapodásra jutott a fent említett rendelet tekintetében a Tanács által első olvasatban 

kialakított álláspontról3.

1 13423/13.
2 7421/14.
3 Az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága elnöke által a Coreper 

elnökéhez intézett 2016. május 24-i levélnek megfelelően az Európai Parlament a második 
olvasat során várhatóan módosítások nélkül jóváhagyja az első olvasatban kialakított tanácsi 
álláspontot.
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4. Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy javasolja a Tanácsnak, hogy egyik soron 

következő ülésén „A” napirendi pontként fogadja el a 10000/16 dokumentumban foglalt, első 

olvasatban kialakított tanácsi álláspontot és a 10000/16 ADD 1 dokumentumban foglalt 

indokolást.
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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  

 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján 

a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendeletnek az árukra, utasokra és 

balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 
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2013/0297 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  

 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján 

a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendeletnek az árukra, utasokra és 

balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

1. HÁTTÉR 

A javaslat Európai Parlamenthez és Tanácshoz történő 

beterjesztésének időpontja: 

COM(2013) 611– 2013/297(COD) 

2013. augusztus 30.  

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 

időpontja: 

NA 

Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat): 2014. március 11.  

A módosított javaslat megküldésének időpontja: NA  

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2016. július 18. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A Bizottság javaslatának célja hogy az európai vasúti közlekedési statisztikák meglévő jogi 

keretének korszerűsítése, egyszerűsítése és optimalizálása, valamint - a felhatalmazáson 

alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében - az Európai Unió működéséről szóló 

szerződéshez (EUMSZ) történő hozzáigazítás érdekében módosítsa a 91/2003/EK rendeletet
1
.  

A javasolt rendelet feljogosítaná a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a jelentéstételre vonatkozó fogalommeghatározások és küszöbértékek 

kiigazítása, a mellékletek tartalmának módosítása, valamint a megadandó információk 

pontosítása céljából. 

A rendelet emellett a 182/2011/EU rendelet
2
 5. cikkében meghatározott vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelő végrehajtási hatáskört is ruházna a Bizottságra annak érdekében, hogy 

egységesítse az eredmények minőségére és összehasonlíthatóságára vonatkozó jelentésekhez 

szolgáltatandó információk körét.  

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 91/2003/EK rendelete a vasúti közlekedés 

statisztikájáról (HL L 14., 2003.1.21., 1. o.) 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 

elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 
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3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK 

3.1 Általános észrevételek 

A tanácsi álláspont egyrészről a Tanács, az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottsága és a Bizottság közötti 2016. május 24-i háromoldalú megbeszélésen született 

megállapodást, másrészről a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i új 

intézményközi megállapodást
3
 tükrözi.  

Az ügyben az jelentette a legfőbb akadályt, hogy egyetértés alakuljon ki az Európai 

Parlamenttel az Eurostat, az Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
4
, valamint a Mobilitáspolitikai 

és Közlekedési Főigazgatóság közötti adatmegosztás kétoldalú egyetértési megállapodásokkal 

való formálissá tételéről.  

Végül sikerült konszenzust elérni az Eurostat és a Mobilitáspolitikai és Közlekedési 

Főigazgatóság, valamint az Eurostat és az ERA közötti két egyetértési megállapodás 

aláírásával. Ezek garanciát nyújtottak az Európai Parlamentnek arra, hogy az általa kért 

adatokat feldolgozzák és rendelkezésre fogják bocsátani.  

A szöveg nem tartalmaz kifejezett hivatkozást az egyetértési megállapodásokra, azonban az 

egyik preambulumbekezdés megemlíti a „megfelelő együttműködési megállapodásokat (...) a 

statisztikai tevékenységekre vonatkozóan”. 

A Tanács 2016. július 18-án elfogadta az első olvasatban kialakított álláspontját.  

A Tanács álláspontja a Bizottság számára elfogadható. 

3.2 Megjegyzések az Európai Parlament által elfogadott módosításokhoz 

3.2.1. Az Európai Parlament által javasolt, a Tanács első olvasatban elfogadott 

álláspontjába teljesen, részben vagy lényegüket tekintve átvett módosítások 

Az Európai Parlament 2014. március 11-én jogalkotási állásfoglalást fogadott el, amelyben 23 

módosítást javasolt. A Bizottság ezek többségét elutasította, beleértve a további változókra 

vonatkozó kéréseket is. Az Európai Parlament mindenekelőtt azon a véleményen volt, hogy 

az adatgyűjtést még jobban ki kell terjeszteni, hogy az a vasúti infrastruktúrára vonatkozó 

adatokat is felölelje, továbbá, hogy az utasszállítási statisztikák vonatkozásában több mérési 

változóra van szükség, különösen a határon átnyúló összeköttetések tekintetében, amelyeknek 

álláspontja szerint központi szerepet kell játszania az EU közlekedéspolitikájában.  

3.2.2. Az Európai Parlament által javasolt, a Tanács első olvasatban elfogadott 

álláspontjában nem szereplő módosítások 

Az új változókkal való kifejezett kiegészítésre vonatkozó főbb módosítások nem kerültek bele 

a Tanács álláspontjába.  

3.3 A Tanács által módosított rendelkezések és a Bizottság álláspontja 

Az új (3a) preambulumbekezdés a további adatgyűjtés kérdését kezeli a párhuzamos 

tevékenységek elkerülése és a meglévő információk optimális felhasználása céljából. A 

rendelkezés azt is kimondja, hogy „megfelelő együttműködési megállapodásokat kell kötni a 

                                                 
3 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 
4
 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 881/2004/EK rendelete az Európai Vasúti 

Ügynökség létrehozásáról (HL L 164., 2004.4.30., 1. o.). 2016. június 16-án, az Európai Unió Vasúti 

Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 138., 2016.5.26., 1. o.) hatálybalépését követően az Európai Unió 

Vasúti Ügynöksége felváltotta az Európai Vasúti Ügynökséget, és annak jogutódja.  
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statisztikai tevékenységekre vonatkozóan a Bizottság szolgálatai és az érintett – többek között 

nemzetközi szintű – szervek között”. 

A 3. cikk (2) bekezdése kizárólag a meglévő technikai fogalommeghatározások kiigazítása, 

valamint további technikai fogalommeghatározások kidolgozása érdekében ruház a 

Bizottságra felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört. 

Leszögezi továbbá, hogy e felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, 

hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra 

vagy az adatszolgáltatókra. A Bizottságnak továbbá megfelelően meg kell indokolnia a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban előirányzott intézkedéseket, adott esetben a 

223/2009/EK rendelet 14. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett költséghatékonysági 

elemzés alkalmazásával, amely tartalmazza az adatszolgáltatókra háruló terhek és az 

előállítási költségek felmérését is. 

Jóllehet a Bizottság sajnálatát fejezi ki az eredeti javaslathoz képest korlátozott jelleggel 

biztosított felhatalmazás miatt, a megállapodás elérése érdekében mégis támogathatónak ítéli 

a jelenlegi javaslatot. 

A Tanács két további változtatást is bevezetett:  

A 7. cikket egy új bekezdéssel egészítette ki az eredmények terjesztésével kapcsolatos 

szabályok meghatározása érdekében elfogadandó végrehajtási intézkedésekről.  

 

A jelentéstételről szóló új 9. cikk úgy rendelkezik, hogy – a hatályos rendeletben 

megállapított egyszeri jelentés helyett – a Bizottságnak 2020. december 31-ig, majd azt 

követően négyévente kell jelentést benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

91/2003/EK rendelet végrehajtásáról. 

A szabványos preambulumbekezdés és a felhatalmazás gyakorlásáról szóló 10. cikk megfelel 

a jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi megállapodásnak. 

A Bizottság támogatja a fentieket. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság támogatja a létrejött kompromisszumot, mivel az nagyon közel áll a Bizottság 

eredeti javaslatához. Továbbá nem ró további adminisztratív tehet az adatszolgáltatókra, tehát 

megfelel az európai vasúti közlekedési statisztikák meglévő jogi keretének egyszerűsítésére 

vonatkozó célkitűzésnek. Ami a 91/2003/EK rendeletnek az EUMSZ-hez történő 

hozzáigazítását illeti, – egyes korlátozások ellenére – a kompromisszum megfelelő egyensúlyt 

teremt a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusok között. A szöveg példát nyújt a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi megállapodás sikeres 

alkalmazására. 
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