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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/… RENDELETE

(…)

az 1370/2007/EK rendeletnek

a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának

megnyitása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

rendes jogalkotási eljárás keretében3,

1 HL C […], […], […] o.
2 HL C […], […], […] o.
3 Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 

Tanács 2016. október 17-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 magában hordozza növekedésének, modális részaránya növelésének, 

valamint annak a lehetőségét, hogy jelentős szerepet vállaljon a fenntartható közlekedési és 

mobilitási rendszerben és így új beruházási lehetőségeket és munkahelyeket teremtsen. A 

vasúti személyszállítási szolgáltatások növekedése azonban nem tartott lépést a többi 

közlekedési mód fejlődésével.

(2) A nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások uniós piaca 2010-től nyitva áll a 

verseny előtt. Néhány tagállam ezenfelül nyílt hozzáférési jogok bevezetésével vagy a 

közszolgáltatás szerződések versenypályázati eljárás útján történő odaítélésével, illetve e 

két módszer együttes alkalmazásával megnyitotta a verseny előtt belföldi személyszállítási 

szolgáltatásait. A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása az 

egységes európai vasúti térségre is kedvező hatást gyakorolhat, ami jobb minőségű 

szolgáltatásokat eredményez az azt igénybe vevők számára.

(3) A Bizottság a 2011. március 28-i fehér könyvében bejelentette azon szándékát, hogy a 

vasúti piacra lépést akadályozó műszaki, adminisztratív és jogi akadályok 

kiküszöbölésével kiteljesíti a vasúti szolgáltatások belső piacát.

(4) Az egységes európai vasúti térség nagyobb fokú integrációja várhatóan hozzájárul majd 

ahhoz, hogy a vasúti közlekedés a többi szállítási mód megbízható alternatívájává 

válhasson, többek között az árat és a minőséget illetően is.

(5) E rendelet egyik konkrét célkitűzése a vasúti személyszállítási közszolgáltatások 

minőségének, átláthatóságának, hatékonyságának és teljesítményének a javítása.
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(6) A közszolgáltatási szerződések keretében nyújtott határokon átnyúló szolgáltatások – ezen 

belül a helyi és regionális közlekedési szükségleteket kiszolgáló közösségi közlekedési 

közszolgáltatások – teljesítéséhez hozzá kell járulniuk azon tagállamok illetékes 

hatóságainak, amelyek területén a szolgáltatásokat nyújtják.

(7) Az illetékes hatóságoknak meg kell határozniuk a személyszállítási közszolgáltatás 

tekintetében a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat. Az előírásoknak 

összhangban kell lenniük a tagállamok közösségi közlekedéssel kapcsolatos szakpolitikai 

dokumentumaiban megjelölt szakpolitikai célkitűzésekkel.

(8) A személyszállítási közszolgáltatás terén a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó 

előírásoknak lehetőség szerint pozitív hálózati hatásokat kell generálniuk, többek között a 

jobb minőségű szolgáltatások, a társadalmi és a területi kohézió vagy a közösségi 

közlekedési rendszer általános hatékonysága tekintetében.

(9) A közszolgáltatási kötelezettségeknek összhangban kell lenniük a közösségi közlekedési 

politikával. Ez azonban nem jogosítja fel az illetékes hatóságokat arra, hogy ehhez 

kapcsolódóan meghatározott összegű finanszírozásban részesüljenek.

(10) A közösségi közlekedéssel kapcsolatos szakpolitikai dokumentumok elkészítése során a 

nemzeti jognak megfelelően egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel. Ilyen érdekelt 

felek lehetnek például a közlekedési szolgáltatók, a pályahálózat-működtetők, a 

munkavállalói szervezetek, valamint a közlekedési közszolgáltatások igénybe vevőinek 

képviselői.
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(11) A nem versenytárgyalási eljárás útján odaítélt közszolgáltatási szerződések esetében 

megfelelő ellentételezést kell nyújtani a közszolgáltatási kötelezettségek közszolgáltatók 

általi teljesítéséért annak érdekében, hogy a közösségi közlekedéssel kapcsolatos 

szakpolitika keretében meghatározott követelményeknek megfelelően biztosított legyen a 

személyszállítási közszolgáltatások hosszú távú pénzügyi fenntarthatósága. Ennek az 

ellentételezésnek elő kell mozdítania különösen a közszolgáltató által végzett hatékony 

gazdálkodás fenntartását vagy fejlesztését, valamint a megfelelően magas színvonalú 

személyszállítási szolgáltatások nyújtását.

(12) Az egységes európai vasúti térség létrehozásának keretében a tagállamoknak megfelelő 

szociális védelmi szintet kell biztosítaniuk a közszolgáltatók személyzete számára.

(13) Annak érdekében, hogy a személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződések megkötésére irányuló eljárások során a szociális és munkaügyi előírások is 

kellőképpen érvényesüljenek, a közszolgáltatóknak a közszolgáltatási szerződések 

teljesítése során eleget kell tenniük a szociális és a munkajog területét érintő, a 

közszolgáltatási szerződés odaítélése szerinti tagállamban alkalmazandó olyan 

kötelezettségeknek, amelyek nemzeti vagy uniós szintű törvényekből, rendeletekből vagy 

határozatokból, illetve a vonatkozó kollektív szerződésekből erednek, feltéve, hogy az 

említett nemzeti jogszabályok és azok alkalmazása megfelel az uniós jognak.

(14) Amennyiben a tagállamok előírják, hogy az előző szolgáltató által felvett személyzetet át 

kell adni az újonnan kiválasztott közszolgáltatónak, e személyzetnek ugyanazokat a 

jogokat kell megadni, mint amelyeket akkor élvezett volna, ha a 2001/23/EK tanácsi 

irányelv1 szerinti átadás történt volna. A tagállamok számára lehetővé kell tenni ilyen 

rendelkezések elfogadását.

1 A Tanács 2001/23/EK irányelve (2001. március 12.) a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 82., 2001.3.22., 16. o.).
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(15) Az illetékes hatóságoknak minden érdekelt fél számára elérhetővé kell tenniük a 

versenytárgyalási eljárások keretében benyújtandó ajánlatok elkészítése szempontjából 

releváns információkat, ugyanakkor gondoskodniuk kell a bizalmas jellegű üzleti 

információk törvényes védelméről is.

(16) Az illetékes hatóság azon kötelezettsége, mely szerint minden érdekelt fél számára 

elérhetővé kell tennie a versenytárgyalási eljárás keretében benyújtandó ajánlat elkészítése 

szempontjából lényeges információkat, nem terjed ki arra, hogy többlet információkat 

hozzon létre, amennyiben nem léteznek ilyen információk.

(17) A tagállamok sokszínű területi és politikai felépítésének figyelembevétele céljából a 

közszolgáltatási szerződések odaítélését olyan illetékes hatóság is végezheti, amely 

különböző hatóságok alkotta csoportból áll. Ebben az esetben világos szabályokat kell 

kidolgozni, amelyek egyértelműen meghatározzák az egyes hatóságok szerepét a 

közszolgáltatási szerződés odaítélésére irányuló folyamatban.

(18) A tagállami közigazgatási struktúrák sokféleségére tekintettel a vasúti személyszállítási 

közszolgáltatásra vonatkozó, az illetékes helyi hatóságok csoportja által közvetlenül 

odaítélt közszolgáltatási szerződések esetében továbbra is a tagállamok mérlegelési 

jogkörébe tartozik annak meghatározása, hogy az érintett „városi agglomerációk” és 

„vidéki területek” tekintetében mely helyi hatóságok illetékesek.

(19) A vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéseket 

versenytárgyalási eljárás alapján kell odaítélni, kivéve az e rendeletben meghatározott 

eseteket.

(20) A közszolgáltatási szerződések versenytárgyalási eljárásainak valamennyi szolgáltató 

számára nyitva kell állnia, tisztességesnek kell lennie, és ezen eljárások során tiszteletben 

kell tartani az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét.
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(21) Kivételes körülmények esetén, ha a vasúti személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződéseket versenytárgyalási eljárás útján ítélik oda, az új szerződések 

meghatározott időszakra közvetlenül odaítélhetők annak érdekében, hogy a szolgáltatások 

nyújtása a leginkább költséghatékony módon történjen. Ezek a szerződések azonban nem 

újíthatók meg ugyanazon vagy hasonló közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából.

(22) Amennyiben a versenytárgyalási eljárás szervezési szándékának nyilvánosságra hozatalát 

követően csak egy szolgáltató mutat érdeklődést, az illetékes hatóságok tárgyalást 

kezdhetnek a szolgáltatóval, hogy a szerződést nyílt eljárás kiírása nélkül ítéljék oda.

(23) A közvetlenül odaítélt közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó de minimis 

küszöbértékeket ki kell igazítani, hogy tükrözzék a vasúti személyszállítási 

közszolgáltatásoknak a 1370/2007/EK az európai parlamenti és a tanácsi rendelet1 hatálya 

alá tartozó többi közlekedési módhoz képest jelentkező nagyobb volumenét és 

egységköltségét. Magasabb küszöbértékeket kell alkalmazni az olyan közösségi 

közlekedési szolgáltatások esetében is, amelyekben a vasút a szóban forgó szolgáltatások 

értékének több mint 50%-át képviseli.

(24) Az egységes európai vasúti térség létrehozása szükségessé teszi az ágazatban a 

közszolgáltatási szerződések odaítélésére vonatkozó közös szabályok meghatározását, 

illetve ezzel párhuzamosan az egyes tagállamok egyedi körülményeinek figyelembevételét.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és 
közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).
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(25) Amennyiben a vasúti piac, illetve a vasúthálózat jellegéhez vagy szerkezetéhez kapcsolódó 

bizonyos feltételek teljesülnek, az illetékes hatóság jogosult úgy dönteni, hogy a vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéseket közvetlenül 

ítéli oda, ha az adott szerződés eredményeképpen javulna a szolgáltatások minősége 

és/vagy a költséghatékonyság.

(26) Az illetékes hatóságok az általuk egy-egy vasúti társaságnak odaítélt szerződések 

számának korlátozásával erősíthetik a versenyt.

(27) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jogrendszerük lehetővé tegye, hogy egy 

független szerv felülvizsgálja az illetékes hatóság azon határozatait, melyek a vasúti 

szállításról szóló közszolgáltatási szerződések teljesítményalapú megközelítés 

alkalmazásával történő közvetlen odaítélésére vonatkoznak. Ez elvégezhető bírósági 

felülvizsgálat részeként.

(28) Az illetékes hatóságoknak meg kell vizsgálniuk, hogy az adott versenytárgyalási eljárás 

céljából szükség van-e olyan intézkedések meghozatalára, amelyek biztosítják a megfelelő 

vasúti gördülőállományhoz való tényleges és megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. Az 

illetékes hatóságoknak nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük az értékelő jelentést.

(29) A közszolgáltatási szerződésekre irányuló, a jövőben induló versenytárgyalási eljárások 

bizonyos kulcsfontosságú jellemzőinek teljes mértékben átláthatónak kell lenniük, hogy a 

piac ily módon szervezettebben tudjon reagálni.

(30) Ezért az 1370/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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1. cikk

Az 1370/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben ehhez hozzájárulnak azon tagállamok illetékes hatóságai, amelyek területén 

a szolgáltatásokat nyújtják, a közszolgáltatási kötelezettségek érinthetik a határokon 

átnyúló közlekedési közszolgáltatásokat, a helyi és regionális közlekedési szükségleteket 

kiszolgáló szolgáltatásokat is beleértve.”

2. A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

„aa) »vasúti személyszállítási közszolgáltatás«: vasúti személyszállítási közszolgáltatás az 

egyéb kötöttpályás közlekedési módok, például a metró és a villamos kivételével;”.

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk

A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározása

(1) Az illetékes hatóságnak a személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos 

rendelkezésekben a 2. cikk e) pontjának megfelelően meg kell határoznia a 

közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat, valamint azok hatályát. Az 

említett előírások magukban foglalják annak lehetőségét is, hogy a költségeket 

fedező szolgáltatásokat összevonjanak a költségeket nem fedező szolgáltatásokkal.

Az említett előírásoknak, valamint azok hatályának meghatározásakor az illetékes 

hatóságnak – az uniós jognak megfelelően – kellően tiszteletben kell tartania az 

arányosság elvét.



11198/1/16 REV 1 9
HU

Az előírásoknak összhangban kell lenniük a tagállamok közösségi közlekedéssel 

kapcsolatos szakpolitikai dokumentumaiban megjelölt szakpolitikai célkitűzésekkel.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos szakpolitikai dokumentumok tartalmát és 

formátumát, valamint az érintett érdekelt felekkel való egyeztetésre vonatkozó 

eljárásokat a nemzeti jognak megfelelően kell meghatározni.

(2) A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározásának és azok nettó pénzügyi hatása 

ellentételezésének biztosítaniuk kell:

a) a közösségi közlekedéssel kapcsolatos szakpolitika célkitűzéseinek 

költséghatékony módon történő megvalósulását; és

b) a személyszállítási közszolgáltatásnak a közösségi közlekedési szakpolitikában 

meghatározott követelményeknek megfelelő, hosszú távú pénzügyi 

fenntarthatóságát.”.

4. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az a) és a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) egyértelműen meg kell határozniuk a közszolgáltató által teljesítendő, az e 

rendeletben meghatározott és a rendelet 2. cikk e) pontjában részletezett 

közszolgáltatási kötelezettségeket és az érintett földrajzi területeket;

b) objektív és átlátható, módon előre meg kell határozniuk

i. azon paramétereket, amelyeket ellentételezés esetén az ellentételezés 

kiszámításához alapul kell venni; és
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ii. a biztosított kizárólagos jogok jellegét és mértékét úgy, hogy azzal 

megelőzhető legyen a túlkompenzáció. A nem az 5. cikk (1), (3) vagy 

(3b) bekezdésének értelmében odaítélt közszolgáltatási szerződések 

esetében ezeket a paramétereket úgy kell meghatározni, hogy az 

ellentételezés egyetlen esetben se haladja meg a közszolgáltatási 

kötelezettségek végrehajtása során felmerült költségekre és elért 

bevételre gyakorolt nettó pénzügyi hatás fedezéséhez szükséges összeget, 

figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a közszolgáltató által megtartott 

bevételeket, valamint egy észszerű nyereséget;”;

b) az alábbi bekezdések kerülnek beillesztésre:

„(4a) A közszolgáltatási szerződések teljesítése során a közszolgáltatóknak eleget 

kell tenniük a szociális és a munkajog terén uniós vagy nemzeti 

jogszabályokban, illetve kollektív szerződésekben megállapított alkalmazandó 

kötelezettségeknek.

(4b) A közszolgáltató változása esetén a 2001/23/EK tanácsi irányelvet* kell 

alkalmazni, amennyiben az irányelv értelmében ez a változás vállalkozás-

átruházásnak minősül.

__________________

* A Tanács 2001/23/EK irányelve (2001. március 12.) a munkavállalók jogainak 
a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 82., 
2001.3.22., 16. o.).”;
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c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Amennyiben az illetékes hatóságok a nemzeti joggal összhangban bizonyos 

minőségi és társadalmi előírásoknak való megfelelést, vagy szociális és 

minőségi kritériumok megállapítását írják elő a közszolgáltatók számára, 

ezeket az előírásokat és kritériumokat fel kell tüntetni a pályázati 

dokumentumokban és a közszolgáltatási szerződésekben. A 2001/23/EK 

irányelv rendelkezéseit is szem előtt tartva, e pályázati dokumentumokban és 

közszolgáltatási szerződésekben adott esetben fel kell tüntetni az előző 

szolgáltató által felvett személyzet átadásával kapcsolatos jogokra és 

kötelezettségekre vonatkozó információkat is.”;

d) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8) A közszolgáltatási szerződésekben elő kell írni a szolgáltatók számára, hogy a 

közszolgáltatási szerződések odaítélése szempontjából lényeges valamennyi 

információt továbbítsák az illetékes hatóságnak, és gondoskodjanak a bizalmas 

üzleti információk törvényes védelméről. Az illetékes hatóságoknak minden 

érdekelt fél számára elérhetővé kell tenniük a versenytárgyalási eljárás 

keretében benyújtandó ajánlat elkészítése szempontjából releváns 

információkat, ugyanakkor gondoskodniuk kell a bizalmas üzleti információk 

törvényes védelméről is. Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell 

például a versenytárgyalási eljárás által érintett személyszállítási 

közszolgáltatáshoz kapcsolódó utasigényt, a díjszabásokat, a költségeket és a 

bevételeket, valamint a szükséges járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 

infrastruktúra-jellemzők részleteit, lehetővé téve az érdekelt felek számára, 

hogy üzleti terveiket a megfelelő információk birtokában készítsék el. A 

pályahálózat-működtetőknek támogatniuk kell az illetékes hatóságokat abban, 

hogy rendelkezésre bocsássák valamennyi releváns infrastruktúra-jellemzőt. A 

fent előírt rendelkezéseknek való megfelelés elmulasztását az e rendelet 

5. cikkének (7) bekezdésében előírt jogi felülvizsgálatnak kell alávetni.”.
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5. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja, bármely illetékes helyi hatóság – függetlenül 

attól, hogy az önálló hatóság vagy integrált személyszállítási közszolgáltatást nyújtó 

hatóságcsoport-e – dönthet úgy, hogy saját maga nyújt személyszállítási 

közszolgáltatásokat vagy közvetlenül ítél oda közszolgáltatási szerződéseket olyan 

jogilag elkülönült jogi személy részére, amely felett az illetékes helyi hatóság – 

illetve hatóságcsoport esetén legalább egy illetékes helyi hatóság – a saját szervezeti 

egységei feletti ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést gyakorol.

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetében az első albekezdésben említett 

hatóságcsoport kizárólag olyan illetékes helyi hatóságokból állhat, amelyek földrajzi 

illetékessége nem terjed ki az egész ország területére. Az első albekezdésben említett 

személyszállítási közszolgáltatás vagy közszolgáltatási szerződés hatálya kizárólag 

városi agglomerációk és/vagy vidéki területek közlekedési szükségleteire terjedhet 

ki.

Amennyiben az illetékes helyi hatóság így határoz, az alábbi rendelkezéseket kell 

alkalmazni:”;
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b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Bármely illetékes hatóságnak, amely belső szolgáltatótól eltérő harmadik 

személy szolgáltatásait veszi igénybe, a közszolgáltatási szerződéseket – a (3a), 

(4), (4a), (4b), (5) és (6) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – 

versenytárgyalási eljárás alapján kell odaítélnie. A versenytárgyalási eljáráshoz 

elfogadott eljárásnak valamennyi szolgáltató számára nyitva kell állnia, 

tisztességesnek kell lennie, és tiszteletben kell tartania az átláthatóság és a 

megkülönböztetésmentesség elvét. Az ajánlatok benyújtását és az előzetes 

kiválasztást követően az eljárás keretében – az említett elvekkel összhangban 

folytatott – tárgyalásokra kerülhet sor annak érdekében, hogy meghatározzák a 

sajátos vagy összetett szükségletek teljesítésének legjobb módját.ˮ;

c) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) Ha a nemzeti jog nem tiltja, a versenytárgyalási eljárás útján odaítélt, vasúti 

személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződések esetében az illetékes 

hatóság dönthet úgy, hogy ideiglenesen közvetlenül ítéli oda az új 

szerződéseket, amennyiben úgy ítéli meg, hogy kivételes körülmények 

fennállása miatt a közvetlen odaítélés indokolt. Kivételes körülménynek 

tekintendők többek között az alábbi esetek:

– az illetékes hatóság vagy más illetékes hatóságok már több olyan 

versenytárgyalási eljárást is folytatnak, amelyek érinthetik a várhatóan 

beérkező ajánlatok számát és minőségét abban az esetben, ha a 

szerződést versenytárgyalási eljárás útján ítélik oda, vagy

– a közszolgáltatás-nyújtás optimalizálása érdekében módosítani kell egy 

vagy több közszolgáltatási szerződés hatályát.
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Az illetékes hatóságnak erről indokolással ellátott határozatot kell hoznia, 

amelyről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bizottságot.

Az e bekezdés értelmében odaítélt szerződések időtartamának arányosnak kell 

lennie a vonatkozó kivételes körülménnyel, és az semmi esetre sem haladhatja 

meg az 5 évet.

Az említett szerződéseket az illetékes hatóság közzéteszi. Ennek során 

figyelmet fordít a bizalmas üzleti információk és kereskedelmi érdekek 

törvényes védelmére.

Az ugyanazon közszolgáltatási kötelezettségeket érintő későbbi szerződés már 

nem ítélhető oda e rendelkezés alapján.

(3b) A (3) bekezdésnek alkalmazásakor az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 

hogy a következő eljárást alkalmazzák:

Az illetékes hatóságok a vasúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés odaítélésére irányuló szándékukat oly módon is kihirdethetik, hogy 

tájékoztatót tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell az odaítélendő szerződés tárgyát képező 

szolgáltatások részletes leírását, valamint a szerződés típusát és időtartamát.

A szolgáltatók az illetékes hatóság által megállapítandó időtartamon belül 

jelezhetik érdeklődésüket; ez az időtartam nem lehet rövidebb, mint a 

tájékoztató közzétételétől számított 60 nap.
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Amennyiben ezen időtartam elteltét követően:

a) csupán egyetlen szolgáltató jelezte, hogy részt kíván venni a 

közszolgáltatási szerződés odaítélésére irányuló eljárásban,

b) a szolgáltató kellőképpen igazolta, hogy valóban képes nyújtani a 

szállítási szolgáltatást, mégpedig oly módon, hogy ennek során megfelel 

a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségeknek,

c) a verseny hiánya nem a közbeszerzési feltételek mesterséges 

leszűkítésének az eredménye, és

d) amennyiben nincs más észszerű alternatíva,

az illetékes hatóságok tárgyalásokat kezdhetnek ezzel a szolgáltatóval annak 

céljából, hogy nyílt közbeszerzési eljárás kiírása nélkül szerződést kössenek 

vele.”;

d) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja, az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy 

közvetlenül ítél oda olyan közszolgáltatási szerződéseket:

a) amelyek becsült átlagos éves értéke kevesebb mint 1 000 000 EUR, 

illetve a vasúti személyszállítási közszolgáltatást is magában foglaló 

közszolgáltatási szerződés esetén kevesebb mint 7 500 000 EUR, vagy
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b) amelyek évente 300 000 kilométernél, illetve vasúti személyszállítási 

közszolgáltatást is magában foglaló közszolgáltatási szerződés esetén 

500 000 kilométernél kisebb volumenű személyszállítási közszolgáltatás 

nyújtására vonatkoznak.

A legfeljebb 23 közúti járművet üzemeltető kis- és középvállalkozásoknak 

közvetlenül odaítélt közszolgáltatási szerződések esetében e küszöbértékek 

megemelhetők vagy egy 2 000 000 EUR alatti becsült átlagos éves értékre, 

vagy pedig évente 600 000 kilométernél kisebb volumenű személyszállítási 

közszolgáltatás nyújtására.”;

e) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(4a) Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja, az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy 

közvetlenül ítél oda vasúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződéseket:

a) ha úgy ítéli meg, hogy az érintett piac és hálózat strukturális és földrajzi 

sajátosságai indokolják a szerződés közvetlen odaítélését, különös 

tekintettel azok méretére, a kereslet jellemzőire, a hálózat összetettségére, 

műszaki és földrajzi elszigeteltségére, továbbá a szerződés hatálya alá 

tartozó szolgáltatásokra, valamint

b) ha az adott szerződés eredményeképpen a korábban kötött 

közszolgáltatási szerződéshez képest javulna a szolgáltatások minősége 

és/vagy a költséghatékonyság.
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Ennek alapján az illetékes hatóságnak indokolással ellátott határozatot 

kell közzétennie, és erről a közzétételtől számított egy hónapon belül 

tájékoztatnia kell a Bizottságot. Az illetékes hatóság odaítélheti a 

szerződést.

Úgy kell tekinteni, hogy teljesítik az a) alpontban foglalt feltételeket azok 

a tagállamok, amelyekben … [ezen st11198 módosító rendelet 

hatálybalépése időpontjában] a legnagyobb éves volumen kevesebb mint 

23 millió vonatkilométer, és amelyekben nemzeti szinten csupán egy 

illetékes hatóság van és a teljes hálózatukra egyetlen közszolgáltatási 

szerződés vonatkozik. Amennyiben ezen tagállamok valamely illetékes 

hatósága úgy dönt, hogy valamely közszolgáltatási szerződést 

közvetlenül ítéli oda, az adott tagállam értesíti erről a Bizottságot. Az 

Egyesült Királyság dönthet úgy, hogy ezt az albekezdést alkalmazza 

Észak-Írországra.

Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy valamely 

közszolgáltatási szerződést közvetlenül ítél oda, mérhető, átlátható és 

ellenőrizhető teljesítménykövetelményeket kell meghatároznia. Ezeket a 

követelményeket bele kell foglalni a szerződésbe.

A teljesítménykövetelményeknek ki kell terjedniük különösen a 

szolgáltatások pontosságára, a vonatok üzemeltetésének gyakoriságára, a 

vasúti gördülőállomány minőségére és a személyszállítási kapacitásra.
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A szerződésnek az illetékes hatóság általi rendszeres értékelést lehetővé 

tevő konkrét teljesítménymutatókat kell magában foglalnia. A 

szerződésnek hatékony és visszatartó erejű intézkedéseket kell 

meghatároznia arra az esetre, ha a vasúti társaság elmulasztja a 

teljesítménykövetelmények teljesítését.

Az illetékes hatóságnak rendszeresen értékelnie kell, hogy a vasúti 

társaság elérte-e a szerződésben foglalt teljesítménykövetelmények 

teljesítésével kapcsolatos céljait, és közzé kell tennie az értékelés 

eredményét. Ezeket a rendszeres értékeléseket legalább ötévente el kell 

végezni. Az illetékes hatóságnak megfelelő és jól időzített intézkedéseket 

– többek között hatékony és visszatartó erejű szerződéses szankciókat – 

kell hoznia abban az esetben, ha a szolgáltatások minőségében és/vagy a 

költséghatékonyságban nem áll be megfelelő mértékű javulás. 

Amennyiben a szolgáltató elmulasztja a teljesítménykövetelmények 

teljesítését, az illetékes hatóság bármikor – részben vagy egészben – 

felfüggesztheti vagy felmondhatja az e rendelkezés alapján odaítélt 

szerződést.

(4b) Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja, az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy 

közvetlenül ítél oda vasúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződéseket, ha azok kizárólag vasúti személyszállítási szolgáltatások olyan 

szolgáltató általi biztosítására vonatkoznak, amely egyidejűleg üzemelteti a 

szolgáltatások nyújtása által érintett vasúti infrastruktúra egészét vagy annak 

túlnyomó részét, és amely vasúti infrastruktúrára a 2012/34/EU irányelv 2. 

cikke (3) bekezdése a) vagy b) pontjának megfelelően nem alkalmazandó a 

2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7., 7a., 7b., 7c., 7d., 8., 13. 

cikke és IV. fejezete.
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A 4. cikk (3) bekezdésétől eltérve az e bekezdés, valamint az e cikk (4a) 

bekezdése értelmében közvetlenül odaítélt szerződések időtartama nem 

haladhatja meg a 10 évet, azon esetek kivételével, amelyekre a 4. cikk (4) 

bekezdése vonatkozik.

Az e bekezdésnek és a (4a) bekezdésnek megfelelően odaítélt szerződéseket 

közzé kell tenni, és ennek során figyelmet kell fordítani a bizalmas üzleti 

információk és kereskedelmi érdekek törvényes védelmére.

_______________

* Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) 
az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (HL L 343., 2012.12.14., 32. 
o.).”;

f) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A szolgáltatásnyújtás megszakadása vagy ilyen helyzet közvetlen kockázata 

esetén az illetékes hatóság szükséghelyzeti intézkedéseket hozhat.

A szükséghelyzeti intézkedés közszolgáltatási szerződés közvetlen odaítélése, 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó hivatalos 

megállapodás vagy meghatározott közszolgáltatások nyújtásának előírása 

formájában hozható meg. A közszolgáltatónak joga van fellebbezni a 

meghatározott közszolgáltatások nyújtását előíró határozat ellen. A 

közszolgáltatási szerződés szükséghelyzeti intézkedés keretében való 

odaítélése időtartama vagy vagy annak meghosszabbítása, illetve előírása nem 

szólhat két évnél hosszabb időtartamra.”;
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g) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A vasúti társaságok közötti verseny erősítése érdekében az illetékes hatóságok 

dönthetnek úgy, hogy az egy adott pályahálózat vagy útvonalcsomag 

szakaszaira vonatkozó vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződéseket 

különböző vasúti társaságoknak ítélik oda. Ennek érdekében az illetékes 

hatóságok a versenytárgyalási eljárás elindítását megelőzően dönthetnek úgy, 

hogy korlátozzák az egyazon vasúti társaságnak odaítélhető szerződések 

számát.”;

h) a (7) bekezdésben a következő albekezdés kerül beillesztésre az első albekezdés 

után:

„A (4a) és (4b) bekezdés hatálya alá tartozó esetekben ilyen intézkedés lehet az 

illetékes hatóság által hozott, indokolással ellátott határozat az érintett tagállam által 

kijelölt független szerv általi felülvizsgálatának lehetősége. E felülvizsgálat 

eredményét a nemzeti jognak megfelelően nyilvánosan elérhetővé kell tenni.ˮ.

6. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„5a. cikk

Vasúti gördülőállomány

(1) Az illetékes hatóságoknak meg kell vizsgálniuk, hogy az adott versenytárgyalási 

eljárás megindítására figyelemmel szükség van-e olyan intézkedések meghozatalára, 

amelyek biztosítják a megfelelő gördülőállományhoz való tényleges és 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. E vizsgálat során figyelembe kell venni, 

hogy az adott piacon működnek-e gördülőállomány lízing-társaságok vagy más olyan 

piaci szereplők, amelyek gördülőállományt lízingelnek. A vizsgálati jelentést 

nyilvánosságra kell hozni.
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(2) Az illetékes hatóságok – a nemzeti jognak megfelelően és az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályokkal összhangban – határozhatnak úgy, hogy meghozzák a 

szükséges intézkedéseket a megfelelő járművekhez való tényleges és 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása céljából. Ezen intézkedések 

többek között a következők lehetnek:

a) az illetékes hatóság a közszolgáltatási szerződés végrehajtásához használt 

gördülőállományt maga szerzi be abból a célból, hogy azt piaci áron vagy a 

közszolgáltatási szerződés részeként a kiválasztott közszolgáltató 

rendelkezésére bocsássa, a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a 6. cikk és – 

adott esetben – a melléklet alapján;

b) a közszolgáltatási szerződés végrehajtásához használt gördülőállomány 

finanszírozásához az illetékes hatóság piaci áron vagy a közszolgáltatási 

szerződés részeként garanciát nyújt, a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a 

6. cikk és – adott esetben – a melléklet alapján, ideértve a maradványérték-

kockázatra kiterjedő garanciát;

c) az illetékes hatóság a közszolgáltatási szerződésben kötelezettséget vállal arra, 

hogy a gördülőállományt a szerződés lejártakor az előre meghatározott 

pénzügyi feltételekkel piaci áron átveszi; vagy

d) együttműködés más illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy nagyobb 

gördülőállomány-parkot hozzanak létre.

(3) Ha a gördülőállományt új közösségi közlekedési szolgáltatónak adják át, az illetékes 

hatóságnak a pályázati dokumentumokba minden rendelkezésére álló információt 

bele kell foglalnia a gördülőállomány karbantartási költségeiről és fizikai 

állapotáról.”.
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7. A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Valamely általános szabályhoz vagy közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó 

valamennyi ellentételezésnek meg kell felelnie a 4. cikkben foglalt 

rendelkezéseknek, tekintet nélkül a szerződés odaítélésének módjára. A nem az 5. 

cikk (1), (3) vagy (3b) bekezdésének értelmében odaítélt közszolgáltatási 

szerződéshez vagy valamely általános szabályhoz kapcsolódó valamennyi 

ellentételezésnek természetétől függetlenül meg kell felelnie a mellékletben 

meghatározott rendelkezéseknek is.”.

8. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Minden illetékes hatóság évente egyszer összevont jelentést tesz közzé a 

felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási kötelezettségekről A jelentés 

tartalmazza a közszolgáltatási szerződések kezdő dátumát és időtartamát, a 

kiválasztott közszolgáltatókat, valamint a visszatérítés útján az említett 

közszolgáltatóknak biztosított ellentételezéseket és kizárólagos jogokat. A 

jelentésben különbséget kell tenni az autóbuszos szállítás és a vasúti szállítás 

között, annak lehetővé kell tennie a közlekedési közszolgáltatási hálózat 

teljesítményének, minőségének és finanszírozásának ellenőrzését és 

értékelését, valamint adott esetben tájékoztatást kell nyújtania a biztosított 

kizárólagos jogok jellegéről és terjedelméről. A jelentésben figyelembe kell 

továbbá venni az érintett tagállam közösségi közlekedéssel kapcsolatos 

szakpolitikai dokumentumaiban megjelölt szakpolitikai célkitűzéseket is. A 

tagállamok – például egy közös internetes portálon keresztül – központi 

hozzáférést biztosítanak e jelentésekhez.”;
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b) a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„d) a közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátuma és időtartama.”.

9. A 8. cikk a következőképpen módosul:

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

„(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül

i. az 5. cikk 2019. december 3-tól alkalmazandó a közúti, valamint a 

vasúttól eltérő egyéb kötöttpályás közlekedési módok – például metró és 

villamos – igénybevételével történő személyszállítási szolgáltatásokra 

vonatkozó közszolgáltatási szerződések odaítélésére;

ii. az 5. cikket 2019. december 3-tól kell alkalmazni a vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásokra;

iii. … [az st11198 módosító rendelet hatálybalépésének időpontjától 

számított 6 év]-tól/től kezdődően az 5. cikk (6) bekezdése és a 7. cikk (3) 

bekezdése nem alkalmazandó.

Az 5. cikk (6) bekezdése alapján 2019. december 3. és … [az st11198 módosító 

rendelet hatálybalépésének időpontjától számított 6 év] között odaítélt 

szerződések időtartama nem haladhatja meg a 10 évet.

2019. december 2-áig a tagállamok intézkedéseket hoznak az 5. cikknek való 

fokozatos megfelelés érdekében, elkerülendő a súlyos szerkezeti problémákat, 

különösen a szállítási kapacitást illetően.
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Az … [st11198 módosító rendelet hatálybalépésének időpontjától számított 

három év]-t követő hat hónapon belül a tagállamok jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az elért eredményekről, amelyben kiemelik a közszolgáltatási 

szerződések 5. cikknek megfelelően történő odaítélésének végrehajtását. A 

tagállamok által az elért eredményekről benyújtott jelentések alapján a 

Bizottság felülvizsgálatot végez, és adott esetben javaslatot tesz jogalkotási 

intézkedésekre.”;

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó, a tisztességes 

versenytárgyalási eljárástól eltérő eljárás alapján … [ezen st11198 módosító 

rendelet hatálybalépésének időpontja] és 2019. december 2. között közvetlenül 

odaítélt közszolgáltatási szerződések a hatályvesztésük időpontjáig hatályban 

maradhatnak. A 4. cikk (3) bekezdésétől eltérve az ilyen szerződések 

időtartama nem haladhatja meg a 10 évet, azon esetek kivételével, amelyekre a 

4. cikk (4) bekezdése vonatkozik.”;

c) a (3) bekezdésben a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d) 2000. július 26. és … [ezen st11198 módosító rendelet hatálybalépésének 

időpontja] között, tisztességes versenytárgyalási eljárástól eltérő eljárás 

alapján.”.
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2. cikk

Ez a rendelet …[12 hónappal az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének 

időpontját követően]-án/én 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. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2013. január 30-án továbbította a Tanácsnak az 1370/2007/EK rendeletnek a 

belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot1.

2. Ez a javaslat öt másik javaslattal együtt az úgynevezett negyedik vasúti csomag részét képezi. 

A tárgyalások során a javaslatokat két csoportra osztották: egy műszaki és egy piaci pillérre. 

Ez a javaslat a piaci pillérhez tartozik.

3. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 10-én fogadta el a javaslatra 

vonatkozó véleményét. A Régiók Bizottsága 2013. október 8-án fogadta el a véleményét.

4. Az Európai Parlament 2014. február 26-án fogadta el az első olvasat során kialakított 

véleményét.

5. A Tanács a 2015. október 8-i ülésén (Közlekedés, Távközlés és Energia) megállapodásra 

jutott („általános megközelítés”)2 a belföldi személyszállítási szolgáltatásokról szóló 

javaslatról.

6. A Tanács 2016. április 19-én megállapodott az Európai Parlamenttel egy kompromisszumos 

szövegről.

7. A Tanács 2016. szeptember 20-án politikai megállapodást3 fogadott el a kompromisszumos 

szövegről.

8. A fenti megállapodásokra való tekintettel és a jogász-nyelvész szakértők általi ellenőrzést 

követően a Tanács – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkében 

meghatározott rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően – a 2016. október 17-i ülésén 

elfogadta az első olvasatban kialakított álláspontját.

1 HL L 315., 2007.12.3, 1. o.
2 Lásd: 12777/15 TRANS 317 CODEC 1308.
3 Lásd: 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. CÉL

9. A javaslat fő célja egyrészt a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások minőségének 

javítása azokban az esetekben, amikor ezeket a szolgáltatásokat közszolgáltatás keretében 

nyújtják, másrészt pedig a szolgáltatások működési hatékonyságának fokozása.

III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

A) Általános információk

10. A Tanács úgy véli, hogy a vasúti személyszállítási közszolgáltatásokra irányuló 

közbeszerzések során a versenytárgyalási eljárást kell előnyben részesíteni. A tagállamok 

között azonban a vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának mérete, szerkezete és több 

más jellemzője tekintetében is nagy eltérések tapasztalhatók. A javaslat fő célkitűzéseinek az 

eredményes megvalósításához ezért – bizonyos esetekben, és meghatározott feltételek mellett 

– lehetővé kell tenni a versenytárgyalási eljárás elvétől való eltéréseket, azaz a szerződések 

közvetlen odaítélését.

B) Egyéb lényeges szakpolitikai kérdések

11. A Tanács úgy ítéli meg, hogy egy szerződésnek a szolgáltatásnyújtás teljesítése alapján 

történő közvetlen odaítélése indokolt lehet bizonyos feltételek mellett, mivel ez hatékonyan és 

eredményesen megvalósítaná ennek a javaslatnak a célkitűzéseit. Amennyiben az illetékes 

hatóságok biztosítani tudják az eljárás átláthatóságát, lehetővé kell tenni számukra az ilyen 

szerződések odaítélését. E szerződésekben a rendelettel összhangban meg kell határozni a 

célkitűzéseket, valamint a nyomon követésükhöz szükséges mutatókat.

12. Egyéb olyan esetek is vannak – például szükséghelyzetek, alacsony értékű szerződések vagy a 

versenytárgyalási eljárás útján történő szerződés-odaítélések közötti átmeneti helyzetek –, 

amikor a szerződések közvetlen odaítélése megfelelő megoldást jelent, ezért ezt bizonyos 

feltételek mellett lehetővé kellene tenni.
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13. Ezen túlmenően egyes szerződések, amelyeket az illetékes hatóságok vasúti társaságokkal 

kötöttek vasúti személyszállítási szolgáltatások nyújtásáról, jelenleg is hatályban vannak. 

Ésszerű átmeneti időszakra van ezért szükség a jogbiztonság biztosításához, hogy elkerülhető 

legyen a szerződések megsértése, illetve az, hogy kártérítést kelljen fizetni azok korai 

felmondása miatt.

14. A személyszállítási szolgáltatások nyújtásához szükséges a vasúti járművekhez való 

megfelelő hozzáférés, biztosítandó a tisztességes versenyt. Az illetékes hatóságoknak meg 

kell vizsgálniuk, hogy a piacukon rendelkezésre állnak-e vasúti járművek. Célszerű lenne 

lehetővé tenni számukra, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályok tiszteletben tartása 

mellett szükség esetén intézkedéseket hozzanak a vasúti járművek beszerzésének 

megkönnyítésére.

IV. ÖSSZEGZÉS

15. A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi a Tanács és az Európai Parlament 

által – a Bizottság segítségével – elfogadott kompromisszumot.

16. Ezt a kompromisszumot az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának 

elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) elnökének írt 2016. július 13-i levelében 

megerősítette.

17. A Tanács álláspontjában teljes mértékben figyelembe veszi a Bizottság javaslatát és az 

Európai Parlament által első olvasatban javasolt módosításokat. A Tanács következésképpen 

úgy véli, hogy az első olvasatban elfogadott álláspontja jelentős előrelépést jelent a vasúti 

személyszállítási szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása terén.
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1. A Bizottság 2013. január 31-én továbbította a Tanácsnak a fent említett javaslatot1, amely az 

EUMSZ 91. cikkén alapul.

2. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 10-én nyilvánított véleményt2. A 

Régiók Bizottsága 2013. október 8-án nyilvánított véleményt3.

3. Az Európai Parlament 2014. február 26-án fogadta el az első olvasatban kialakított 

álláspontját4.

1 5960/13.
2 HL C 327., 2013.11.12., 122. o.
3 HL C 356., 2013.12.5., 92. o.
4 6816/14.
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4. A Tanács a 2016. szeptember 29-i 3484. ülésén (Általános Ügyek) politikai megállapodásra 

jutott a fent említett rendelettel kapcsolatban első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról1.

5. Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy javasolja a Tanácsnak, hogy:

– egyik soron következő ülésén „A” napirendi pontként fogadja el a Tanács első 

olvasatban kialakított, a 11198/16 dokumentumban foglalt álláspontját és az 11198/16 

ADD 1 dokumentumban foglalt indokolást,

– határozzon az e feljegyzés kiegészítésében szereplő nyilatkozatnak az ülés 

jegyzőkönyvében történő rögzítéséről.

1 Az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága elnöke által a Coreper 
elnökéhez intézett 2016. július 13-i levélnek megfelelően az Európai Parlament a második 
olvasat során várhatóan módosítások nélkül jóváhagyja az első olvasatban kialakított tanácsi 
álláspontot.
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A Németországi Szövetségi Köztársaság nyilatkozata

Németország üdvözli a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK 
rendelet módosítására irányuló javaslatról született megállapodást. A fenti rendeletben foglalt 
szociális rendelkezések (lásd az 1370/2007/EK rendelet (16) és (17) preambulumbekezdését, 
valamint a 4. cikk (5) és (6) bekezdését a hatályos rendeletben és a módosítási javaslatban, továbbá 
a hozzá tartozó új preambulumbekezdést) tekintetében Németország úgy véli, hogy a rendelet 
módosítását követően a tagállamoknak továbbra is jogában fog állni – ahogyan a hatályos jog 
értelmében eddig is jogában állt – részletesebb szabályozást alkalmazni a nemzeti jogban az európai 
előírások kiegészítése végett. Ez kifejezetten magában foglalja azt a jogosultságot is, hogy a 
tagállamok a nemzeti jogban a rendeletben meghatározottaknál szigorúbb szabályozást vezessenek 
be a személyzet szolgáltatóváltás esetén történő átvételére vonatkozóan. Németország véleménye 
szerint ezt a jogi értelmezést az Európai Bizottság és az elnökség által (pl. a Coreper I. részének 
2016. április 13-i 2581. ülésén) tett megjegyzések is megerősítik.
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2013/0028 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  

 

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

az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának 

megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

1. ELŐZMÉNYEK 

2013. január 30-án a Bizottság elfogadott egy hat jogalkotási javaslatból álló, átfogó 

csomagot az európai vasúti hálózati szolgáltatások minőségének javítására és választékuk 

szélesítésére. 

Ahhoz, hogy a vasút vonzóbb alternatívát jelentsen az utasok számára, és a modális váltás 

lendületet kapjon, javulnia kell a szolgáltatás színvonalának és hatékonyságának. Így a szűkös 

közforrások esetében jobb ár-érték arányt és fenntarthatóságot lehetne elérni. 

A felhasználói igények kielégítése érdekében a csomag az innovációt is támogatni kívánja az 

európai vasúti szolgáltatások terén, mégpedig a következő három – egymástól különböző, 

mégis egymással összefüggő – módon: 

(1) a belföldi személyszállítási piacok megnyitása a verseny előtt, valamint a 

közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban a pályázatkiírás kötelezővé tétele; 

(2) a pályahálózat-működtetők függetlenségének megerősítése oly módon, hogy képesek 

legyenek a vasúti hálózat valamennyi fő funkciójának ellenőrzésére, valamint a 

vasúti infrastruktúrához való méltányos hozzáférés mindenki számára való 

biztosítása; 

(3) az Európai Unió Vasúti Ügynöksége szerepének erősítése annak érdekében, hogy 

„egyablakos ügyintézőhellyé” váljon, amely jogosult az egész EU-ban érvényes 

forgalombahozatali járműengedélyek és üzemeltetői biztonsági tanúsítványok 

kiadására. 

 

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő 

megküldésének időpontja 

(COM(2013) 28 final – 2013/0028 COD dokumentum): 

 

 

2013. január 31. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 

időpontja:  

 

2013. július 11. 

A Régiók Bizottsága véleményének időpontja:  2013. október 8. 

Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat):  2014. február 26. 
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A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2016. október 17.  

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

Az 1370/2007/EK rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslat általános célja a vasúti 

személyszállítási szolgáltatások minőségének és működési hatékonyságának javítása. Ezáltal 

minden bizonnyal javulni fog a vasút versenyképessége és vonzereje más szállítási módokkal 

szemben, valamint az az egységes európai vasúti térség is tovább fejlődik.   

Az általános célkitűzések elérése érdekében a Bizottság javasolta a kötelező 

versenytárgyalásos eljárások bevezetését a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban, 

hogy ezáltal fokozza a versenykényszert a belföldi vasúti szolgáltatások piacán. A cél a vasúti 

személyszállítási szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása. Ezeket az 

intézkedéseket a versenytárgyalásos eljárásoknak kedvező keretfeltételeket biztosító előírások 

– többek között a vasúti járművekhez való hozzáférésre vonatkozó szabályok – kísérik. 

A bizottsági javaslat szorosan kapcsolódik az egységes európai vasúti térség létrehozásáról 

szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) 

javasolt módosításaihoz, amelyek nyílt hozzáférési jogokat biztosítanának a vállalkozó vasúti 

társaságok számára, valamint megerősítenék pályahálózat működtetésének irányítási 

szabályaira vonatkozó rendelkezéseket a vasúti infrastruktúrához való 

megkülönböztetésmentes hozzáférés elősegítésére való tekintettel. 

3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK 

A Tanács 2016. október 17-én első olvasatban elfogadott álláspontja támogatja a bizottsági 

javaslat fő célkitűzéseit, vagyis azt, hogy a vasúti közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó 

kötelező versenytárgyalásos eljárás elvének bevezetése által javítani kell a vasúti 

személyszállítási szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Szintén támogatja a 

versenytárgyalásos eljárások kedvező keretfeltételeinek biztosítása érdekében javasolt 

rendelkezéseket.  

Noha a tanácsi álláspont több ponton nem megy olyan messzire, mint azt a Bizottság szerette 

volna, ki kell emelni, hogy több okból jelentős előrelépés a jelenlegi 1370/2007/EK 

rendelethez képest: 

 A Bizottság javasolta az odaítélési szabályok egymáshoz igazítását a rendelet hatálya 

alá tartozó összes szállítási mód tekintetében, valamint a vasúti közszolgáltatási 

szerződésekkel kapcsolatban a kötelező versenytárgyalásos eljárás elvének 

bevezetését. A tanácsi álláspont megerősíti a bizottsági javaslatot, amennyiben a 

vasúti közszolgáltatási szerződések további indoklás nélküli közvetlen odaítélése 

lehetőségét megszüntetve általános elvként bevezeti a kötelező versenytárgyalásos 

eljárás alkalmazását a vasúti közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban. Még ha 

megenged is számos kivételt, e kivételek korlátozottak, pontosan és objektíven 

vannak megfogalmazva, valamint biztosítékokat tartalmaznak annak megelőzésére, 

hogy a versenytárgyalásos eljárás elve csalárd módon megkerülhető legyen. 

Ezenfelül a szöveg biztosítja, hogy ha a különleges piaci struktúrákhoz kötődő 

kivétel alapján közvetlenül ítélnek oda szerződéseket, a közszolgáltatási 

szerződéseknek követniük kell a javaslat céljait, vagyis a vasúti személyszállítási 

szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítását. Ebből a szempontból a 

tanácsi álláspont követi a bizottsági javaslat általános célját, a vasúti 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
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személyszállítási szolgáltatások minőségének és működési hatékonyságának 

javítását. 

 A Bizottság szigorúbb szabályokat javasolt a közszolgáltatási kötelezettségek 

meghatározására. Az volt a célja, hogy az illetékes hatóságoktól megkövetelje a 

személyszállítási közszolgáltatási szakpolitika célkitűzéseit meghatározó, részletes 

tömegközlekedési tervek kidolgozását. Az illetékes hatóságok a tömegközlekedési 

tervekben meghatározott célok elérése szempontjából kötelesek lennének – 

meghatározott kritériumok alapján – indokolni a közlekedési szolgáltatókkal 

szemben bevezetni kívánt közszolgáltatási kötelezettségek jellegét és mértékét, 

valamint a közszolgáltatási szerződés hatályát. A tanácsi álláspont nem megy olyan 

messzire, mint a Bizottság javaslata, ám a Bizottság elismeri, hogy mégis világosabb 

szabályokat tartalmaz a közszolgáltatási kötelezettségek meghatározására és 

specifikációira vonatkozóan. A szöveg általános kritériumokat is meghatároz az 

illetékes hatóságok számára a közszolgáltatási kötelezettségek meghatározásánál, 

emellett szükség szerint rugalmasságot is engedélyezve.  

 A tanácsi álláspont valamennyi ajánlattevő számára biztosítja a releváns 

információkhoz való, tisztességes és átlátható módon történő hozzáférést, ami 

biztosítékot nyújt az egyenlő bánásmódra a pályázati eljárás során. Ez az új 

rendelkezés összhangban van a Bizottság javaslatával. 

 A Bizottság konkrét felső határértékeket vezetett be a vasúti közlekedés terén 

közvetlenül odaítélhető, alacsony volumenről szóló szerződésekre vonatkozóan. A 

tanácsi álláspont magasabbra emeli ezeket a határértékeket. A Bizottság ennek 

ellenére úgy véli, hogy ezek megfelelően tükrözik azt az elvet, hogy egy szerződés 

közvetlen odaítélése akkor engedélyezhető, ha a pályázati eljárás megszervezésének 

költsége meghaladja a várható előnyöket. 

 A Bizottság javasolta, hogy az illetékes hatóságok legyenek kötelesek biztosítani a 

megkülönböztetésmentes hozzáférést a vasúti járművekhez, mivel ez az egyik 

legnagyobb akadálya annak, hogy a vasúttársaságok részt vehessenek a pályázati 

eljárásokon. A tanácsi álláspont nem vezeti be ezt a kötelezettséget, mert az 

kedvezőtlen hatást gyakorolhat az államháztartásra. Kötelezi viszont az illetékes 

hatóságokat, hogy megvizsgálják, hogy az adott versenytárgyalási eljárás céljából 

szükség van-e olyan intézkedések meghozatalára, amelyek biztosítják a vasúti 

járművekhez való, megkülönböztetéstől mentes hozzáférést, és hogy az értékelést 

hozzák nyilvánosságra. A Tanács álláspontja az intézkedések olyan eszköztárát is 

kínálja, amelyet az illetékes hatóságok felhasználhatnak a szolgáltatók vasúti 

járművekhez való hozzáférésének biztosítására. A Bizottság elismeri, hogy a 

járművekhez való hozzáférés jövőbeni értékeléseire vonatkozó nyilvánosságra 

hozatali kötelezettséggel a tanácsi álláspont fontos alapot teremt a szolgáltatók és a 

Bizottság részére annak ellenőrzéséhez, hogy a versenytárgyalási eljárások 

biztosították-e az egyenlő bánásmódot valamennyi szolgáltató számára. 

 A tanácsi álláspont fenntartja azokat a releváns nemzeti és európai uniós szociális 

előírásokat, amelyeket be kell tartani abban az esetben, amikor változik a 

közszolgáltatási szerződést végrehajtó közszolgáltató. A Bizottság támogatni tudja 

ezeket a rendelkezéseket, mivel pontosítják a jelenleg alkalmazandó szociális jogokat 

és kötelezettségeket.  

 A Bizottság javasolta a kötelező versenytárgyalásos eljárás elvének alkalmazására 

való gyors áttérést. A tanácsi álláspont hosszabb átmeneti időszakot vezet be, 

elhalasztva a szerződések feltétel nélküli közvetlen odaítélési lehetőségének 
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eltörlését. Végeredményben a vasúti közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban a 

kötelező versenytárgyalásos eljárás elvét az új rendelet hatályba lépése után hat évvel 

kell alkalmazni. Ez a halasztás késleltetni fogja az új szabályok jótékony hatásait, 

lehetővé fogja tenni azonban a tagállamoknak, hogy felkészítsék a piacot ezekre a 

változásokra, elkerülve az esetleg felmerülő strukturális problémákat. 

 A Bizottság azt javasolta, hogy a vasúti szállításra vonatkozó kivétel alapján 

közvetlenül odaítélt szerződések legkésőbb 2022. december 31-éig szűnjenek meg. A 

Bizottság sajnálja, hogy a Tanács álláspontja lehetővé teszi, hogy ezek a szerződések 

lejáratukig érvényben maradjanak. Ez azt fogja jelenteni, hogy az átmeneti időszak 

vége előtt közvetlenül odaítélt vasúti közszolgáltatási szerződések 2032 decemberéig 

érvényben maradhatnak, ami hosszú átmeneti időszak. A Bizottság ugyanakkor 

megállapítja, hogy a tanácsi álláspont garantálja a meglévő szerződéses jogok 

védelmét, és biztosítékokat nyújt azok jogfolytonosságára. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tanácsi álláspont hiányosságai ellenére a fent leírt új és 

pontosabb rendelkezések bevezetése nagyobb jogbiztonságot teremt. Szilárd alapot teremt a 

vasúti piac megnyitásának jövőbeli érvényesítéséhez mind a közlekedéspolitikai, mind a 

vonatkozó versenyjogi szabályok keretén belül. 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vasúti szállítási közszolgáltatási kötelezettségekre 

vonatkozó jogszabályok megváltoztatása, a vasúti közszolgáltatási szerződésekkel 

kapcsolatban a versenytárgyalásos eljárás elvének bevezetése, valamint az ilyen odaítélésnek 

kedvező keretfeltételek megteremtése alapvető lépés a európai uniós vasúti szállítási 

szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása felé. A vasúti szerződések 

versenytárgyaláson alapuló pályáztatásának szélesebb körű alkalmazása emellett a 

közlekedési közszolgáltatásokra fordított közforrások kedvezőbb ár-érték arányát is 

biztosíthatja. 

A Bizottság a kompromisszum jegyében elfogadja Tanács álláspontját, lehetővé téve az 

Európai Parlamentnek a végső szöveg második olvasatban történő elfogadását. A Bizottság 

valóban úgy látja, hogy a piaci pillér és a műszaki pillér elfogadása maximalizálná a 

fogyasztói előnyöket a vasúti szállítási ágazat szolgáltatásminősége, hatékonysága és 

versenyképessége terén. 
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