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JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA

az ERTMS/ETCS vasúti jelzőberendezések európai rendszerének telepítéséről
(2005/2168(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett módosított 
javaslatára az ERTMS/ETCS vasúti jelzőberendezések európai rendszerének telepítéséről 
(KOM(2005)0298) valamint a Bizottság munkatársának a kísérő munkapéldányára 
(SEK(2005)0903),

– tekintettel a 2005. március 17-én Brüsszelben alárt megállapodásra a Bizottság és az 
Európai Vasutak Szövetsége között (CER - UIC - UNIFE - EIM), az úgynevezett 
„Megállapodási jegyzőkönyvre“, az ERTMS telepítésére vonatkozó legfontosabb 
alapelvek meghatározásáról,

– tekintettel a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 
1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelvre1, valamint a hagyományos transzeurópai 
vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2001. március 19-i 2001/16/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi 
iránymutatásokról szóló 1692/96/EK határozat módosításáról szóló 2004. április 29-i 
884/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra3,

– tekintettel a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai közlekedési és 
energiahálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet iránti és a 2236/95/EG tanácsi rendelet módosításáról szóló 
javaslatra (KOM(2004)0475),

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban 2006. január 24-én tartott 
meghallgatásra, ahol a vasúttársaságok, az infrastruktúrakezelők és a vasúti háttéripar 
képviselői egyhangúlag az ERTMS bevezetése mellett foglaltak állást,

– tekintettel az Európai Közösség korábbi és leendő kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjára,

– az eljárási szabályzata 45. cikke alapján,

– a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésének az ismeretében(A6-0000/2006),

A. mivel a több mint húsz különböző nemzeti jelző- és sebességellenőrző rendszer egymás 
  

1 HL L 235.,17.9.1996, 6.
2 HL L 110., 2001.4.20., 1. o.
3 HL L 167., 2004.4.30., 1. o.
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melletti létezése nem csak hogy nem hatékony és többletköltségeket jelent, hanem 
jelentősen nehezíti a mozdonyvezetők feladatát is különösen a határokon átnyúló 
forgalomban és veszélyforrás is lehet,

B. mivel az ERTMS-t különböző próbavizsgálatokon sikeresen tesztelték és rendelkezésre áll 
a kezdeti szakaszban konszolidált formában, azonban a pályán és a vontatóegységeken 
elhelyezett jelzőberendezések hosszú élettartama – amely általában meghaladja a húsz 
évet – miatt több évig az ERTMS és a nemzeti rendszerek egymás mellett létezhetnek,

C. mivel a nemzeti jelzőberendezések a műszaki elavulás vagy a nem elégséges piaci 
méretek miatt el fognak tűnni és a jövő attól fog függni, hogy az európai jelzőberendezés-
ipar képes-e modern, egységesített berendezéseket termelni a világpiacra; mivel továbbá 
az ERTMS-projekt ennek az iparnak a közép- és hosszútávú fejlesztése és a 15 000 magas 
képzettséget igénylő munkahely tekintetében alapvető jelentőségű,

D. mivel az ERTMS exportpiacra kerül, mert Európán kívüli vasutak is már úgy döntöttek, 
hogy az elavult rendszereiket ERTMS-re cserélik; a Koreából, Tajvanból, Indiából, 
Szaud-Arábiából és a Kínai Népköztársaságból érkezett jelenlegi mozdonymegrendelések, 
valamint ezekben az országokban az infrasturkturális projektek világosan jelzik a piaci 
lehetőségeket, továbbá mivel ezek a projektek az egész világon ennek az európai 
technológiának a nagyon magas potenciálját mutatják, amely világszínvonal lehet, ha 
Európában elég erős piaci bázist tud létrehozni,

E. mivel ezért különösen fontos, hogy végre meghatározzanak egy világos és összehangolt 
migrációs stratégiát, amely a vasúti ágazatban a szükséges tervezési biztonságot megadja,

F. mivel a vasúti ágazat és a Bizottság közötti, a 2005 márciusában aláírt egyetértési 
nyilatkozat erre vonatkozóan jelentős,

G. mivel az ERTMS egységes műszaki leírása, amely a következő hónapokban kerül a 
Bizottság elé, a kölcsönösen átjárható rendszerek elkészítéséhez elegendő alap és a 
közlekedési folyosók pályázati kiírásaihoz is szolgál,

H. mivel az ERTMS bevezetése egy európai, határokon átnyúló gazdasági nagyberuházás és 
az egységes jelzőberendezések terén elért előrehaladás fontos szerepet játszhat a közutak 
tehermentesítési stratégiájában és az áruszállítási forgalomnak a vasútra történő 
terelésében,

Alapvető: migráció és stratégia

1. elismeri, hogy az ERTMS egy olyan jelzőberendezés, amely a nemzeti rendszereket 
meghaladja, a beruházás és karbantartás költséghatékonyabb - pl. amiatt, hogy többé nem 
szükségesek jelzőtáblák - és figyelemmel a hibajelentésre és felügyeletre a biztonság 
növekedését jelenti és nagyon gyakran a pálya kapacitását jelentősen növelheti;

2. elismeri, hogy az ERTMS-sel a digitális technológiát a vasúti infrasturktúrába is 
egységesen be fogják vezetni, ami által lekűzdhető a szűk keresztmetszet problémája, 



PR\599508HU.doc 5/12 PE 367.978v01-00

külső fordítás

HU

anélkül, hogy költséges beruházások lennének szükségesek. A migráció időszakában 
felléphetnek azonban jelentős további költségek, amelyeket a vasúti társaságok nem 
viselhetnek egyedül. A szerelvények folyamatos haladása a határon történő időigényes 
mozdony- és mozdonyvezető csere nélkül csökkenti a költségeket és a szállítás idejét;

3. elismeri, hogy a vasúti ágazatnak az ERTMS-technológia révén történelmi esélye van 
arra, hogy a digitális technika előnyeit a vasút is teljes mértékben kihasználja a 
versenyképessé válás érdekében és arra, hogy a földi szállítást más szállítási módokkal 
szemben erősítse, amelynél különösen a hosszú pályaszakaszoknak lesz előnye a 
határokon átnyúló áruforgalomban;

4. elismeri, hogy az ERTMS-t a korábbi kutatási keretprogramok támogatásával fejlesztették 
ki, konszolidált kezdési változata rendelkezésre áll, és széleskörű bevezetése ezáltal már 
lehetséges; elismeri továbbá, hogy a GSM-R bevezetése gyorsan halad és az ETCS 
vonatkozásában jól előrehaladt; hangsúlyozza azonban, hogy ezzel még nem vált 
automatikussá, hogy a pénzügyi, biztonsági és kapacitáskövetelmények szempontjaitól 
függetlenül az ERTMS a teljes transeurópai vasúti hálózatban minden további tennivaló 
nélkül megvalósul, és hogy pár év múlva a jelenleg létező 20 különböző jelzőberendezés a 
múlté lesz, és egyetlen rendszer – az ERTMS - lesz az EU összes tagállamában;

5. hangsúlyozza, hogy az ETCS-nek csak az úgynevezett vágány hosszán elhelyezett 
szabvány irányjelzésekre (Eurobalises) van szüksége az adatátvitelhez; a járműben a 
biztosági adatfeldolgozást az ETCS-fedélzeti egység (on board unit) veszi át;

6. hangsúlyozza, hogy a 2.3.0 standard terén elért haladás ellenére működési hiányosságai 
vannak, amelyek hátráltatják a gyors gazdasági átültetését Európában. További 
erőfeszítések szükségesek egy magasabb standard gyors eléréséhez, amelyek különösen a 
határokon átnyúló vasúti forgalomnál égetően szükségesek. Csak a további egységesítés 
útján, amely az ERTMS műszaki leírásával minden EU-tagállamban teljes összhangban 
van, érhető el nagyobb darabszám a rendszerelemek termelésénél, valamint a 
méretgazdaságosság célja. Az árszint, amely jelenleg az eredetileg meghatározott irányár 
nyolcszorosa felett van, csak ezután csökkenhet és helyezhető az ERTMS gazdaságilag 
megfelelő alapra;

7. annak a ténynek a tudatában, hogy a régi rendszerek és az ERTMS tíz évnyi egymás 
mellett létezése nem lenne kielégítő és ezért a migrációt összehangolása és a migrációs 
szakaszokat lehetőség szerinti lerövidítése rendkívül fontos; ezért kap központi szerepet 
egy hiteles és elterjedt migrációs stratégia kidolgozása, amelyet az Európai Bizottság és az 
európai vasúti szövetségek közötti megállapodás is támogat, felkéri ezért az Európai 
Bizottságot, hogy rövidesen terjesszen elő egy kötelező „ERTMS-fejlesztési tervet";

8. arra következtetve, hogy az ERTMS sikeres migrációja valamennyi részese számára nagy 
kihívást fog jelenteni: a tagállamoknak, közlekedési minisztériumoknak, vasúti 
közlekedési vállalkozásoknak, infrasturktúrakezelőknek és a vasúti háttériparnak 
egyesülnie kell a cél érdekében, pontosan meg kell határozni a szerepeket és a felelősséget 
ebben a folyamatban; üdvözli ezért, hogy az Európai Bizottság Karel Vinck személyében 
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kijelölte ennek a nagy projektnek a koordinátorát;

9. hangsúlyozza, hogy egy döntő áttörés csak akkor sikerülhet, ha nem kis ERTMS-
szigetekből áll össze egy „foltozott szőnyeg”, amelynek eléréséhez ill. keresztülszeléséhez 
megint csak számos nemzeti rendszerre van szükség; az elsődleges feladat sokkal inkább 
az, hogy először a kiválasztott közlekedési folyosókat kell teljes egészében ERTMS-sel 
felszerelni; másodszor lehetőleg gyorsan el kell érni a felszerelt pályák és vonatok 
„kritikus mennyiségét” további méretgazdaságosság lehetővé tétele érdekében is;

10. hangsúlyozza, hogy az ERTMS egységes vasútbiztonsági rendszer a járművek 
költségigényes előállítását és üzemeltetését további elavult rendszerek sokaságával 
csökkenti, illetve elkerüli és a kölcsönös átjárhatóságot lényegesen leegyszerűsíti és 
felgyorsítja, illetve az Unióban az áruknak csak 13%-át szállítják vasúton, míg az 
Amerikai Egyesült Államokban az összehasonlítható részesedés kb. 27% körüli, az EU 
jelenlegi műszaki és politikai különbözőségei mellett ennek a részesedésnek a jelentős 
növelése aligha lehetséges, ezért hasznos, hogy az ERTMS-be kiemelten és 
hangsúlyozottan történjenek a beruházások;

Prioritások

11. ezért úgy ítéli meg, hogy az ERTMS sikeréhez döntő jelentősége lesz annak, hogy a 
meghatározott közlekedési folyosókat és kiemelten a Rotterdam–Genova vasúti szállítási 
útvonalat (24. kiemelt fontosságú projekt a 884/2004/EG döntés TEN-projektjei között) és 
az azon működő vonatokat gyorsan, hiány nélkül felszereljék ERTMS-sel, azért is, mert 
ezzel a nemzeti szintre korlátozódó elképzeléseket „közösségi elgondolások” révén 
valamennyi résztvevőnél ösztönzik;

12. emellett úgy ítéli meg, hogy az Unió legutóbbi bővítése 2004-ben a figyelmet 
hangsúlyozottan a Kelet-Nyugat közötti összeköttetésekre kell fordítani; ezért az a 
véleménye, hogy az úgynevezett észak-déli Rotterdam-Genova közlekedései folyosó 
mellett második prioritásként egy kelet-nyugati közlekedési folyosót kell ERTMS-sel 
felszerelni; ennek a második folyosónak az Antwerpen-Tallinn útvonalnak kell lennie, 
amely a Megállapodási jegyzőkönyvben megvizsgált tengely meghosszabbítását jelenti. 
Ennél figyelembe kell venni, hogy a Baltikum és Lengyelország tekintetében kevés 
pótlólagos ráfordítás szükséges, mivel az ottani útvonalakat amúgy is jelentősen 
modernizálni kell;

13. hangsúlyozza, hogy a vonatok egyenlőtlen nemzeti engedélyezési eljárásai az európai 
vasúti ágazat jelentős problémáját jelentik, amely az ERTMS-sel összefüggésben 
kiéleződik; felkéri az Európai Bizottságot, hogy az Európai Vasúti Ügynökség 
bevonásával egy EU-szerte egységes egyszerűsített engedélyezési eljárás munkálatait 
hangsúlyozottan ösztönözze és valamennyi tagállam számára kötelező szabványokat 
határozzon meg és rögzítsen, hogy ezzel az előállítási és készletköltségek jelentősen 
csökkenthetők legyenek. Ez nem csak az új járművekre, hanem a már üzembe helyezett 
vasúti járművekre is vonatkozik;
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Az „utolsó mérföldek” problémája

14. úgy ítéli meg, hogy a pályák ERTMS-sel történő felszerelését perontól peronig, illetve 
raktártól raktárig, illetve az azokhoz tartozó kikötőkig hiánytalanul biztosítani kell; 
továbbá úgy ítéli meg, hogy az EU-forrásokon keresztül történő támogatást ki kell zárni, 
ha ez a feltétel nem teljesül és felkéri a Bizottságot, hogy ezt vegye szigorúan;

15. kéri, hogy a korlátozott felügyeleti módot (Limited Supervision) gyorsan ültessék át az 
ETCS Standardba, amely által megteremthető annak lehetősége, hogy a különböző 
nemzeti rendszereket gyorsan és kedvező költségekkel az ETCS-sel helyettesítsék vagy 
váltsák fel; ezzel a folytonossági hiányokat különösen a csomópontokban a korlátozott 
felügyeleti móddal kedvező költségek mellett lehet megszüntetni;

16. ezért úgy ítéli meg, hogy az ERA-nak a nemzeti közlekedési minisztériumokkal való 
megbeszéléseken biztosítania kell, hogy a jövőben az új mozdonyok csak akkor 
engedélyeztethetők, ha a nemzeti ellenőrző- és irányító rendszer mellett az ERTMS-sel is 
fel vannak szerelve;

17. hangsúlyozza, hogy jelenleg az ETCS 2.3.0 nemzeti jelleggel nagysebességű pályákon 
használatos (pl. Róma-Nápoly, Madrid-Llerida, Bern-Olten). Alkalmazása mindenekelőtt 
a hagyományos vasútnál (teherszállítás) és különösen a határon átnyúló forgalomban 
problémás; az olyan kulcsfunkciókra, mint a sorompóval felszerelt vasúti átjárók, a 
paraméterezett fékezési görbék, a Limited Supervision alkalmazási mód és a rádió infill, 
sürgősen megoldást kell találni;

18. felkéri az érintetteket tekintettel arra a tényre, hogy a Párizs–Kelet-Franciaroszág–Dél-
Németország közötti gyorsvasúti összeköttetést, és a Rotterdam-Genova közötti észak-déli 
közlekedési folyosót még nem sikerült teljesen felszerelni ERTMS-sel, a hiányosságokat a 
lehető leggyorsabban pótolják;

19. szükségesnek tartja, hogy a vasúti vállakozások, a vasúti háttéripar és az ERA együtt 
dolgozza ki a jövő szabványait és az EU a migrációt valamennyiükre együtt és kötelezően 
határozza meg; a rendszer továbbfejlesztésére irányuló nemzeti törekvéseket meg kell 
akadályozni, hogy a fennálló 20 különböző rendszert ne 20 inkompatibilis rendszer váltsa 
fel az ERTMS alapján;

20. tisztában van vele, hogy nagyonok a különbségek a tagállamok, illetve a vasúti 
vállalkozások között a mindenkori beruházási szükségletek, a saját nemzeti 
jelzőberendezéseik és azok piaci helyzete tekintetében; azonban úgy ítéli meg, hogy az 
ilyen különbözőségek az Unióban elkerülhetetlenek és nem lehetnek ellenérvek az 
ERTMS-sel szemben;

Finanszírozás

21. elismeri, hogy az ERTMS telepítéséhez EU-támogatás indokolt és szükséges is, tekintettel 
a projekt európai dimenzióira; úgy ítéli meg, hogy a költségeket a tagállamok, az EU, a
vasúti vállalkozások és a vasúti háttéripar között méltányosan meg kell osztani; kéri ezért 
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a tagállamokat, hogy az ERMTS-t prioritásként kezeljék a következő években hozandó 
közlekedésre és költségvetésre vonatkozó döntéseiknél;

22. támogatja ezért megfelelő rendelkezések felvételét a transzeurópai közlekedési és 
energiahálózatok területén nyújtott közösségi támogatásról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelethez és a 2236/95/EK tanácsi rendelet módosításához (KOM(2004)0475 -
2004/0154(COD)), amelyet az Európai Parlament az 2005. október 25-i első olvasatkor1

határozott el;

23. támogatja ezzel összefüggésben azt a Parlamentben az első olvasatkor elfogadott 
javaslatot, mely szerint ezzel a rendelettel az ERTMS-be történő beruházások 
egyenrangúak az infrastruktúrába történő beruházásokkal; továbbá úgy ítéli meg, hogy az 
ERTMS-hez mint „határokon átnyúló” projekthez nyújtott közösségi támogatás mértékét 
50%-ban kell maximalizálni;

24. úgy ítéli meg, hogy nem csak a fenti műszaki érvek, hanem a csak korlátozottan 
rendelkezésre álló költségvetési források is azt indokolják, hogy a pénzeszközöket a 
kiválasztott közlekedési folyosókra koncentrálják;

25. ösztönzi a fokozatosan csökkenő támogatás szem előtt tartását a migrációs folyamat 
felgyorsítása érdekében: azokat a vasúti vállalkozásokat, amelyek korán határozzák el az 
ERTMS telepítését, nagyobb támogatásban kell részesíteni, mint a későbbieket, mert 
előbbiek nagyobb kockázatot vállal, anélkül, hogy az új rendszer előnyeit teljesen ki tudná 
aknázni;

26. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg erősebben a vasúton szállított árukra vonatkozó 
lízingmodellek támogatási lehetőségeit, hogy így a magas belépési költségek 
csökkenhessenek, és így megkönnyítsék a kis- és középvállalkozások  piacrajutását;

27. elismeri, hogy az ERTMS a próbaszakaszon túljutott, és érett rendszerként, valamint 
európai ipari nagy projektként jelenik meg, amelyet az EU-nak alapvetően a TEN-T- és a 
kohéziós-költségvetési forrásokon keresztül kell támogatnia; úgy ítéli meg azonban, hogy 
a részterületek támogatása az EU kutatási költségvetéséből is lehetséges;

28. hangsúlyozza a vasúti ágazattal szembeni elvárást, hogy az ERTMS telepítésénél az 
alkalmazottak szociális és foglalkoztatottsági igényeit megfelelően vegye figyelembe és 
megfelelő képesítési és továbbképzési programokat fejlesszen ki; az ERTMS 
bevezetésétől egyrészt a lehetséges exportsikerek, másrészt a vasút várható nagyobb piaci 
részesedése alapján, középtávon a munkahelyek biztosítását reméli;

o

o    o

  
1 2005.10.26-án elfogadott szöveg, P5_TA(2005)0403.
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29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban 2006. január 24-én tartott meghallgatáson a 
vasúti ágazat különböző részterületeiről és különböző országokból számos szakértő gyűlt 
össze:

• Karel Vinck, az ERTMS Európai Bizottság által kinevezett koordinátora
• Marcel Verslype, az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója
• Dr. Friedrich Hagemeyer, a Siemens AG vezérigazgatója (itt mint az UNIFE képviselője)
• Dr. Mosóczi László, üzletágvezető, MÁV Pályavasúti Üzletág (Magyar Államvasutak)
• Jean Yves Petit, ETF (Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége)
• Dr. Zbigniew Szafrański, Vice President of PKP PLK S.A. (Lengyel Vasútvonalak 

Részvénytársaság)
• Michele Elia, műszaki igazgató RFI (Olasz Vasúthálózat)
• Dr. Benedikt Weibel, elnök-vezérigazgató SBB (Svájci Szövetségi Államvasutak)
• Joachim Fried, európai és szabályozási ügyekben meghatalmazott képviselő, DB (Német 

Szövetségi Államvasutak)
• Pierre Messulam, ERTMS projekt menedzser SNCF (Francia Államvasutak)
• Dr. Johannes Ludewig, ügyvezető igazgató CER (Európai Vasúti és Infrastrukturális 

Vállalatok Közössége)

Az előadó emellett számos különmegbeszélést tartott az ágazat képviselőivel és képet tudott 
alkotni az ERTMS kérdéskörének különböző szempontjairól. Mivel már a 2005. december 
12-i munkadokumentumban (PE 367.792) vázolták a problémát, itt nem kell még egyszer az 
ERTMS és ETCS jellemzőinek a tárgyalásába bocsátkozni. E helyütt csak a rendszer 
megértése érdekében arra kell újra rávilágítani, hogy:
Az ERTMS három elemből áll, GSM-R (digitális rádió az adatátvitelre) és ETCS (európai 
vonatellenőrző rendszer). A GSM-R az új európai vezető- és biztonsági technológia, az ETCS 
átvételi szintje. Hosszútávon az ETCS-nek fel kell váltani a különböző nemzeti rendszereket, 
amelyhez az ETCS három különböző szinten áll rendelkezésre, illetve fog rendelkezésre állni. 
Alapvetően csak új látható jelzések beépítését fogják elvégezni a pálya mentén az ETCS-nél, 
az információt szabvány irányjelzések (Euro-Balise) továbbítják. A járműben a biztosági 
adatfeldolgozást az ETCS-fedélzeti egység (on board unit) veszi át.

• Az ETCS 1. szintjén szabvány irányjelzések (Euro-Balise) végzik a hagyományos 
időszakos felügyeletet, a hagyományos helyszíni jelzések megmaradhatnak és nem 
a GSM-R szolgálja a vasúbiztonságot.

• Az ETCS 2. szintjén nem szükségesek a helyszíni jelzések, a váltóállító állomás és 
a fedélzeti számítóép közötti adatátvitelt és a vasútbiztonságot a rádiós 
blokkolórendszer és a GSM-R biztosítja. Az Euro-Balise már csak észlelésre 
szolgál.

• Az ETCS 3. szintjén eltűnnek az 1. és 2. szinten még kötelező, pályán alapuló 
vonatészlelő berendezések.
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A GSM-R és ETCS együtt építi fel az európai vasúti közlekedésirányítási rendszert 
(ERTMS).
Az előadó következtetéseihez és ajánlásaihoz:

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy ezen a meghallgatáson valamennyi résztvevő 
megegyezett abban, hogy az ERTMS a jövő rendszere. Világossá vált, hogy az 
ERTMS/ETCS előnyei és lehetőségei általánosan elismertek:

• ERTMS lehetővé teszi a határokon átnyúló közlekedést a kölcsönösen átjárható 
rendszereken keresztül;

• a többféle rendszerben működő járművek költségigényes gyártása és üzemeltetése 
visszaszorul; a korábbi rendszernél lényegesen kedvezőbb költségű lesz a vasútvonalak 
üzemeltetése;

• egyetlen rendszer használata egyszerűsíteni fogja az üzemeltetést és a karbantartást; a 
járművezetők képzését meg fogja könnyíteni;

• általánosságban az ERTMS költségei kizárólagos használata esetén kisebbek a 
hagyományos rendszerek költségeinél;

• a pályákat jobban ki lehet használni;
• ERTMS a biztonság szintjét is növelni fogja;
• végül, de nem utolsó sorban az ERTMS sokat ígérő exportcikk.

E mindenképpen kedvező üzenet ellenére világos, hogy nem beszélhetünk még 
automatizmusról: a jelzőberendezések és a gördülő állomány hosszú élettartama alapján 
elkerülhetetlen, hogy az ERTSM még évekig a hagyományos rendszerekkel együtt létezzen. 
Ezért fontos, hogy világos migrációs stratégiát határozzanak meg, amely a vasúti ágazat 
beruházói részére tervezési biztonságot nyújt és így a migrációs szakaszt lehetőség szerint 
lerövidíti.

Mit kell most tenniük az érintetteknek? Az EU-val szembeni az elvárásaikat a vasúti ágazat 
képviselői már világosan megfogalmazták:

• Az EU világos nyilatkozatát az ERTMS-sel kapcsolatban most át kell ültetni a 
gyakorlatba.

• A nyilatkoznak a pénzügyi támogatásban is tükröződnie kell: az EU-támogatás a jelenlegi 
kezdeti szakaszban elengedhetetlen ahhoz, hogy a „kritikus tömeget” elérjék. A támogatás 
mérétkét az előadó véleménye szerint a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok 
területén nyújtandó támogatások általános szabályairól szóló rendeletben 
(KOM(2004)0475) a támogatási érték 50%-ában kell rögzíteni. Megfontolandó a 
fokozatosan csökkenő támogatási forma, mert azok a vállalkozások, amelyek korábban 
végzik a beruházást, kétségtelenül nagyobb kockázatot vállalnak, mint a későbbiek.

• Egy általános áttöréshez az ERTMS-szigetek telepítése nem elegendő: az ERTMS-t 
sokkal inkább a kiválasztott közlekedési folyosó egészén meg kell valósítani, hogy annak 
előnyeit teljesen ki lehessen aknázni. A támogatás eszközeit is itt kell összpontosítani. Az 
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előadónak az a véleménye, hogy a Rotterdam-Genova észak-déli közlekedési folyosót 
mint első számú prioriást kell felszerelni. Európa bővítése új közlekedési irányokat is 
eredményezett, és ezeket ennek megfelelően látókörünket bővítenünk kell: az előadó 
számára fontosnak tűnik, hogy második prioritásként egy Kelet-Nyugat irányú 
közlekedési folyosót határozzunk meg; javasoltan Antwerpen-Tallinn között.

• Távlati célként azt kell megjelölni, hogy a 20 különböző nemzeti jelzőberendezést egy 
egységes európai rendszer váltja fel.

A migráció jelentős kihívás lesz. Ezt Karel Vinck koordinátor és az Európai Vasúti 
Ügynökség vezetőjének, Leiter Marcel Verslype vezetésével kell koordinálni a tagállamok, 
vasúti vállalkozások, infrasturktúrakezelők között. Az érintettek szerepét és felelősségét 
világosan meg kell határozni. A migrációs stratégiát kötelező érvényű „fejlesztési tervben” 
kell rögzíteni.

Itt arról is szó van, hogy egy összetett egyensúlyt biztosítsunk egyfelől a stabil, megbízható 
ETCS-szabványok és másrészről egy olyan rendszer között, amely továbbfejlődik és 
növekedik. Az előadónak az a véleménye, hogy a vasúti ágazat számára most az a fontos, 
hogy hagyatkozhasson egy stabil 2.3.0 standardra, és hogy ezzel nyugodtan dolgozhasson. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nem kell további kutatást folytatni: ezek a tevékenységek 
fontosak és ezt a kutatást is támogatni kell, amelyhez a forrásoknak mindazonáltal a kutatási 
költségvetésből is kell származniuk.

Az előadó hangsúlyozza még egyszer az ERTMS lehetőségeit a vasúti ágazat számára és 
reméli, hogy ez a jelentés előrelendíti az európai parlamenti vitákat és hozzájárul ahhoz, hogy 
a Parlament is megtegye a részéről szükséges ERTMS-sel kapcsolatos vállalásait. Az előadó 
érdeklődéssel várja a kollégák módosító javaslatait, az Európai Bizottság, a Tanács, a 
közlekedési minisztériumok, a vasúti vállalkozások, az infrastruktúrakezelők és a vasúti 
háttéripar javaslatait.


