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1. Háttér

A 2001-ben elfogadott első vasúti csomag volt az első valódi kísérlet a vasúti szállítás múlt 
század végén megindult hanyatlásának megállítására és az európai szabályozási keret 
átalakítására. Célja az ágazat európai integrációjának és más szállítási módokhoz viszonyított 
vonzerejének biztosítása volt. Ez az első reform azonban nem javított a vasutak helyzetén, és 
európai szinten nem tudta növelni a vasúti szállítási mód részarányát, ami pedig a szállításról 
szóló 2001. évi fehér könyv célkitűzése volt. 

Az első vasúti csomag végrehajtásáról szóló 2010. június 11-i állásfoglalásról folytatott 
parlamenti vita során egyértelművé vált, hogy az ágazat stagnálásának egyik oka az volt, hogy 
a tagállamok nem voltak hajlandók az első csomagot megfelelően végrehajtani és az abban 
meghatározott célkitűzéseket megvalósítani. 

Ezen állásfoglalást követően a Bizottság 13 tagállam ellen indított eljárást az Európai 
Bíróságnál „az első vasúti csomag különböző részeinek nem megfelelő végrehajtása miatt”. E 
fellépések mindenekelőtt a pályahálózat-üzemeltetők és a vasútvállalatok elkülönülésének 
hiányára, a használati díjaknak a pályahálózat-üzemeltető általi tisztességes meghatározásával 
kapcsolatos nehézségekre, valamint a szabályozó szervezetek kellő hatáskörének és 
függetlenségének hiányára összpontosítanak.

2. A Bizottság javaslata

A Bizottság az első vasúti csomagba tartozó három irányelv1 átdolgozását javasolta, amit egy 
közlemény2 kísért. A Bizottság az egyszerűsítés, az egyértelműsítés és a korszerűsítés 
fokozása érdekében az első vasúti csomag három irányelvét és azok későbbi módosításait 
egybeolvasztja.

A meglévő jogszabályok kodifikációja mellett a Bizottság ugyanakkor a vasúti infrastruktúra 
finanszírozását és használati díjainak felszámítását, valamint a verseny feltételeit is javítani 
kívánja, továbbá biztosítani kívánja a piac megfelelő felügyeletét. E három tárgykört a 
következő fejezetek fejtik ki részletesen:

 Az uniós vasutak fejlesztéséről szóló II. fejezet magában foglalja a pályahálózat-
üzemeltetők és a vasútvállalatok függetlenségére, az infrastruktúrakezelés és a szállítási 
műveletek különválasztására, valamint a vasúti ágazat pénzügyi helyzetére vonatkozó 
rendelkezéseket. Új rendelkezést illesztenek be a tagállamok vasútvállalatok igazgatásába 
való beavatkozásának korlátozására, különösen az általános politikai iránymutatások 
tekintetében. A pályahálózat-üzemeltetők főbb feladatait az irányelv II. melléklete sorolja 
fel.

A főbb módosításokat a 4. szakasz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeiről 
szóló III. melléklet tartalmazza: bizonyos körülmények esetére függetlenségi 

                                               
1 A közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 2001/12/EK irányelv, a vasútvállalatok engedélyezéséről szóló 
2001/13/EK irányelv és a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati 
díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv
2 COM(2010)474
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követelményeket támasztanak a szolgáltatási létesítmények kezelésére vonatkozóan, 
valamint a vasúttal kapcsolatos szolgáltatások nyújtóit a több mint két éve használaton 
kívül álló létesítmények bérlésére kötelezik.

 A vasútvállalatok engedélyezéséről szóló III. fejezet jelentősebb változtatások nélkül 
fenntartja a vasútvállalatok engedélyeztetésére irányuló eljárást. Mindazonáltal új 
rendelkezést vezet be a 17. cikkbe, amely a tagállamokat vagy tagállami állampolgárokat 
arra kötelezi, hogy az EU-ban engedélyt kérelmezni kívánó vasútvállalatban 
összességében legalább 50%-os részesedéssel rendelkezzenek. 

 A vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és az infrastruktúra-kapacitás 
elosztásáról szóló IV. fejezet több jelentősen módosuló rendelkezést foglal magában: 

- Az infrastruktúra- és szolgáltatási díjak meghatározása: a díjfelszámítás főbb alapelvei a 
jelenlegiek maradnak. A Bizottság ugyanakkor egyértelművé kívánja tenni ezen 
alapelvek alkalmazásának módját (VIII. melléklet, 1. és 3. pont). Javasolja továbbá, 
hogy váljon kötelezővé az infrastruktúra használati díjának a vonatok zajmutatói alapján 
való kiigazítása, valamint ennek az Eurovignette irányelv hatálybalépésével való 
összekapcsolása. Az egyéb környezeti kiadások miatti díjkiigazítás továbbra is 
választható maradna, míg a pályahálózat-üzemeltetők növekvő bevételeinek 
felszámítása szintén az Eurovignette irányelvtől függene. A Bizottság az 
együttműködtethető technológiák alkalmazásának felgyorsítása végett javasolja továbbá 
az ETCS-szel felszerelt vonatokra vonatkozó díjak ideiglenes csökkentését.   

- Az infrastruktúrakapacitás elosztása: a legfontosabb módosítások célja a 40. cikk 
szerinti nemzetközi kapacitás érdekében a pályahálózat-üzemeltetők közötti 
együttműködés megerősítése, illetve a 41. cikk szerinti engedélyezett kérelmezők 
fogalmának általánosítása. A hasonló menetvonalakat kérelmezők közötti vita esetén a 
pályahálózat-üzemeltetők által a 46. cikk értelmében irányított koordinációs folyamat és 
vitarendezési rendszer számára a szükséges információkat díjmentesen rendelkezésre 
bocsátanák. 

- Szabályozó szervezetek: szervezetük, valamint a döntéshozatal és a személyzet 
igazgatása tekintetében függetlenné válnak minden egyéb állami hatóságtól. Hatáskörük 
kiterjed a vasúttal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és azok díjának 
felszámítására, továbbá az ágazatban folyó verseny ellenőrzésére. Több eszközt is a 
szabályozó szervezetek rendelkezésére bocsátanak: ilyenek a saját kezdeményezésű 
fellépések; határozatuk szankciók – többek között bírságok – révén való érvényesítése; 
hatáskör a számlák elkülönítésére vonatkozó vizsgálat kezdeményezésére és az állami 
támogatással kapcsolatos következtetések kidolgozására. A Bizottság az 
együttműködést emellett a nemzeti szabályozó szervezetek munkacsoportjának 
létrehozása révén is megerősíti.

3. Első észrevételek és tájékoztatások

Az átdolgozás célja egy valamennyi szegmensét – így a belföldi és nemzetközi személy- és 
áruszállítást is felölelő – átfogó és integrált európai vasúti piac létrehozása. Az előadó 
egyetért e célkitűzéssel, különösen pedig a különböző nemzeti piacokból eredő utolsó 
technikai és igazgatási akadályok elhárításával, éppúgy, ahogy a Parlament azzal a korábbi 
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vasúti csomagokról szóló vitákban is egyetértett. Ennek az európai vasúti piacnak a polgárok 
és a vállalkozások javát kell szolgálnia azáltal, hogy csökkenti a költségeket, és valamennyi 
vasútvállalat számára tisztességes és megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosít az európai 
vasúti hálózathoz. 

Az előadó ezen általános célkitűzés mellett fel kíván vetni néhány kérdést az átdolgozásban az 
előadó nézete szerint meglehetősen hiányosan kezelt elemekkel kapcsolatban, amelyek 
azonban a valódi egységes európai vasúti térség létrehozása szempontjából döntő 
jelentőséggel bírnak. Észrevételeinek alapjául az előadó azt a parlamenti állásfoglalást 
használja fel, amelyet a Közlekedési Bizottságban szinte egyhangúlag (38 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül) fogadtak el. Ezen állásfoglalás elsősorban a pályahálózat-üzemeltetők 
függetlenségével, a szabályozó szervezetek erőforrás- és hatáskörhiányával, valamint az 
infrastruktúra használati díjával foglalkozik.

a) A szabályozó szervezet

A Parlament legutóbbi állásfoglalásában aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szabályozó 
szervezetek nem rendelkeznek elegendő hatáskörrel és erőforrással. A Bizottság ezért 
szerepük és hatáskörük jelentős bővítését javasolja. A közöttük folyó együttműködés is 
megerősödik és túlmutat a jelenlegi információcserén: a Bizottság együttműködésre kívánja 
kötelezi a szabályozó szervezeteket, különösen a nemzetközi menetvonalakkal kapcsolatos 
panaszok esetén. A Bizottság ugyanakkor nem javasol a többi, a verseny számára a 
közelmúltban megnyitott hálózatos iparágban – például az energia- és a távközlési ágazatban 
– működőhöz hasonló, integrált európai felügyeleti rendszert. 

Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság azon megközelítését, hogy növelje a 
nemzeti szabályozó szervezetek függetlenségét és hatásköreit, és a szabályozói ellenőrzés 
megerősítését a vasúti ágazatban végrehajtandó első nélkülözhetetlen reformnak tekinti: a 
nemzeti és európai szintű, hatékony szabályozói ellenőrzés elengedhetetlen feltétele annak, 
hogy a nemzeti vasúti piacokon további integráció jöjjön létre, mivel biztosítja a tisztességes 
és megkülönböztetésmentes vasúti piac szabályait. 

A szabályozó szervezet szerepét tovább kell erősíteni, hatásköreit pedig néhány új területre is 
ki kell terjeszteni. Jogot kell például kapnia annak ellenőrzésére is, hogy a nemzeti biztonsági 
rendeletekkel és egyéb műszaki szabványokkal nem élnek-e vissza a piacok nyitottságának 
korlátozása végett, mivel a biztonsági és a tanúsítási aggályokkal gyakran élnek vissza a 
piacra jutás korlátozásának ürügyeként. A szabályozó szervezet Bizottság által javasolt 
szerepe ugyanakkor megerősödik a hagyományos ellenőrző funkción túlmutató területeken is, 
például az üzleti terv értékelése vagy a teljesítménycélok eléréséhez kapcsolódó közép- és 
hosszú távú bevételszükségletek felbecsülése terén. Az előadó európai szinten tovább 
erősítené e szabályozói ellenőrzést, például a Bizottság által alkalmazott, pusztán 
együttműködésen alapuló megközelítéshez képest intézményesítettebb rendszer keretében. 

b) Az infrastruktúra finanszírozása és a használati díjak felszámítása

A Parlament rendszeresen bírálta a tagállamokat amiatt, hogy a 2001/12/EK irányelvnek az 
infrastruktúra finanszírozásáról és vasúti adósságról szóló egyedi rendelkezései ellenére nem 
biztosítanak kellő mértékű beruházásokat és finanszírozást a vasúti rendszerek számára, 
különösen a TEN-T hálózat tekintetében. A Bizottság néhány új rendelkezést vezet be a vasúti 
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infrastruktúra finanszírozásának javítása érdekében. Ezek között kötelezővé teszik a nemzeti 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó ötéves stratégiák közzétételét (8. cikk). E stratégiáknak 
a jövőbeli mobilitási szükségleteknek kell megfelelniük, és biztosítaniuk kell a vasúti rendszer 
fenntartható finanszírozását. A pályahálózat-üzemeltetők által a valamennyi piaci szereplővel 
való konzultáció alapján elkészített üzleti terveknek ezen új keretet tiszteletben kell tartaniuk. 
Szigorodnak a tagállamok és a pályahálózat-üzemeltetők kötelezettségvállalásainak 
átláthatóságát megerősítő kötelezettségek, így például a díjfelszámítás kereteinek közzététele 
is. E rendelkezések az átláthatóságot szolgálják, mint ahogyan a tagállamok által tiszteletben 
tartandó kötelezettségek is. 

A Bizottság javasolja a pályahálózat-üzemeltető és a közhatóságok közötti szerződéses 
megállapodások kötelezővé tételét is annak érdekében, hogy az infrastruktúra finanszírozása 
számára a használati díjon felül alternatív forrást biztosítson. E három évről legalább öt évre 
kiterjesztett időtartamú megállapodások paramétereit a VII. melléklet erősíti meg, például a 
teljesítménymutatók szerződéses megállapodásba való felvétele révén. Ez komoly ösztönzésül 
szolgálhat a hálózat megfelelő kihasználására, feltéve, hogy a kitűzött célok kellően nagyra 
törőek. Az előadó úgy véli, hogy e megállapodások hatékonnyá tétele érdekében alapvetően 
fontos biztosítani, hogy valamennyi érdekelt fél azonos lehetőségeket kapjon szükségleteinek 
kinyilvánítására. 

Ami az infrastruktúra használati díjainak a vonatok zajmutatói alapján történő kiigazítását 
illeti, az előadó úgy ítéli meg, hogy az externáliák internalizálását össze kell hangolni a 
szállítási módok között az intramodális és módközi verseny tisztességes feltételeinek 
megteremtése érdekében. Az előadó módosításokra tehetne javaslatot e körülmény 
kihangsúlyozására, különösen ami a közúti szállítást illeti. A javaslatban szerepelnek az 
ERTMS-felszereléssel kapcsolatos ösztönzők is a vonatok infrastruktúra-használati díjának 
ideiglenes csökkentése révén. Az előadó alapvetően fontosnak véli, hogy ezen ösztönzők 
valamennyi vasúti szereplő számára bevételsemlegesek legyenek, és ne okozzanak további 
finanszírozási nehézségeket a pályahálózat-üzemeltetők számára.

Ezenfelül a sínhasználatidíj-rendszer, amely számos tagállamban a pályahálózat-
üzemeltetőknek az infrastruktúra fejlesztése és karbantartása céljából rendelkezésére álló 
egyik forrása, nem biztosít kellő ösztönzést a vasúti hálózat teljesítményének növelésére. A 
Bizottság ezért azt javasolja, hogy a VIII. melléklet 4. pontjában határozzák meg a 
teljesítményrendszer alapvető elveit. 

Ezen intézkedések egy lépést jelentenek a szilárd pénzügyi struktúra felé, ám továbbra is 
fennáll a kérdés, hogy a megcsappant tagállami erőforrások ismeretében elegendőek lesznek-
e. Az infrastruktúra finanszírozásának alapjai továbbra is bizonytalanok maradnak. Az 
átláthatóság javításán és a fent említett ösztönzőkön túlmenően meg kell találni annak 
módozatait, hogy a vasúti ágazatban további állami és magánberuházások jöjjenek létre. 

c) A szolgáltatásokhoz és szolgáltatási létesítményekhez való hozzáférés feltételei

A Bizottság megerősíti az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, főként a 13. cikkben. Ennek 
eredményeképpen olyan helyzet jön létre, amikor is a Bizottság úgy javasolja a szolgáltatási 
létesítmények domináns vasútvállalatoktól való jogi és szervezeti különválasztását, hogy nem 
mer foglalkozni a pályahálózat-üzemeltető és a fuvarozók általános különválasztásával, ami 



PE454.582v02-00 6/6 DT\852479HU.doc

HU

sokkalta károsabb hatást fejt ki a tisztességes és megkülönböztetésmentes versenyre. Az a 
kérdés, hogy a Bizottság kellően vagy aránytalanul ambiciózus-e a szolgáltatásokhoz való, 
valamennyi kérelmező számára tisztességes és megkülönböztetésmentes hozzáférésre 
vonatkozó célkitűzés tekintetében, és hogy más intézkedések helyénvalóbbak lehetnek-e ezen 
hozzáférés biztosítására.  

d) A pályahálózat-üzemeltetés és a szállítási szolgáltatások működtetésének különválasztása 

A Parlament rendszeresen hangot adott azon aggályainak, hogy a pályahálózat-üzemeltetők 
számára nem biztosítanak kellő függetlenséget a működő vasút-üzemeltetőtől. E függetlenség 
megadása a pályahálózat-üzemeltetők számára alapvető fontosságú, mivel központi szerepet 
játszanak az infrastruktúra-kapacitáshoz való hozzáférés biztosításában és a használati díjak 
felszámításában. Az előadó teljes mértékben egyetért a Parlament által megfogalmazott azon 
bírálattal, miszerint „a pályahálózat-működtetők függetlenségének biztosítása érdekében 
kialakított gyakorlati és jogi biztosítékok nem elégségesek, különösen ahol a működtetők 
vasúti szállítással is foglalkozó vasúti holdingok részei”, és megerősíti, hogy a szétválasztás 
„előfeltétele annak, hogy valamennyi üzemeltető tisztességes, átlátható és 
megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljön” (2010. júniusi állásfoglalás, (7) 
bekezdés). 

A függetlenség hiánya számos európai országban akadályozza a versenyt, és hátráltatja a 
továbbra is pusztán nemzeti megfontolások szerint irányított vasúti hálózat európai 
integrációját. A Parlament ezért legutóbbi állásfoglalásában arra sürgeti a Bizottságot, hogy az 
átdolgozás során kezelje kiemelten a pályahálózat-üzemeltetők függetlenségét. A bizottsági 
javaslat mindazonáltal az előadó legnagyobb sajnálatára nem jelent előrelépést a szétválasztás 
tekintetében. Elérkezett az idő arra, hogy az Európai Parlament megfontolja, hogy az 
egységes európai vasúti piacon milyen módon és milyen formában érhető el a szétválasztás 
úgy, ahogyan más ágazatokban, például az energia- és a távközlési ágazatban történt. E célból 
a Parlamentnek vitát kellene kezdeményeznie a vasúti piac valódi európai modelljének 
létrehozásáról, amely modell néhány egyértelmű és átlátható, a mainál egységesebb uniós 
szabályozást eredményező szabályon alapul. Az előadó a szerepvállalás kérdését nem 
feszegetve úgy ítéli meg, hogy csak olyan pályahálózat-üzemeltetők megengedhetők, amelyek 
jogi, szervezeti és intézményi értelemben teljes mértékben függetlenek.

e) Mellékletek és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya

A javaslat kilenc mellékletet tartalmaz, amelyeket a Bizottság a jelenlegi szövegben 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosíthat. Az előadó tisztában van azzal, hogy a 
Bizottságnak megfelelő rugalmasságra van szüksége ahhoz, hogy a szabályokat a jogi, 
politikai és műszaki fejlődéshez igazítsa. Az irányelvnek ugyanakkor szilárd szabályozási 
alapot kell biztosítania, amely egyértelmű iránymutatásul szolgál arra nézve, hogy a Bizottság 
milyen irányban tegyen lépéseket. Néhány melléklet jelentős hatást gyakorolhat az ágazat 
szabályozásának módjára, és ezért az irányelv lényegi elemeinek tekinthetők. Az előadó 
következésképpen azt javasolja, hogy az egyes mellékletek jelentőségét külön-külön 
értékeljék annak felmérése érdekében, hogy a bennük foglalt elemeket felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok helyett a rendes jogalkotási eljárás keretében szükséges-e módosítani. 


