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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi, vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a vasúti személyszállítást igénybe 
vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 
elfogadása céljából (átdolgozás) (12262/2020 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (12262/2020 – C9-0011/2021),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére1, 

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2017)0548) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára2,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 
(A9-0045/2021),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták; 

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 
megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben 
gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C 197., 2018.6.8., 66. o.
2 HL C 363., 2020.10.28., 296. o.
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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér
2017. szeptember 27-én az Európai Bizottság javaslatot tett a vasúti személyszállítást igénybe 
vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet átdolgozására azzal a céllal, hogy jobban védje a vonaton utazókat késés, 
járatkimaradás vagy megkülönböztetés esetén.
2018. október 9-én a TRAN bizottság 39 szavazattal, 2 ellenében, 6 tartózkodás mellett 
elfogadta első olvasatbeli jelentését. 2018. november 15-én a plenáris ülés 533 szavazattal, 
37 ellenében, 47 tartózkodás mellett elfogadta a Parlament első olvasatbeli álláspontját. Az új 
jogalkotási ciklus kezdetekor, 2019. szeptember 24-én a TRAN bizottság az első olvasatbeli 
jelentés alapján 47 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatot. 
A Tanács a maga részéről 2019. december 2-án elfogadta általános megközelítését a 
tárgyalásokat illetően.
Az intézményközi tárgyalások 2020. január 28-án, a horvát elnökség alatt kezdődtek, és négy 
háromoldalú egyeztetést követően 2020. október 1-jén, a német elnökség alatt sikeresen 
lezárultak. 2020. október 21-én a Coreper jóváhagyta az ideiglenes megállapodást, majd 
2020. október 29-én a TRAN bizottság 38 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 4 tartózkodás 
mellett jóváhagyta azt.
A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2021. január 25-én az ideiglenes 
megállapodással összhangban hivatalosan elfogadta első olvasatbeli álláspontját. A Parlament 
ezúton felkérést kap, hogy a megállapodás megerősítése érdekében kezdjen hozzá második 
olvasatához, és hagyja jóvá a Tanács álláspontját.

A megállapodás főbb elemei
Az elért megállapodás számos kérdésben jelentősen javítja a hatályos rendelet rendelkezéseit, 
például:
– Mostantól teljes rendszer lesz érvényben a csökkent mozgásképességű személyek számára, 
akik 2026. június 30-tól 24 órás előzetes értesítést követően (szemben a mostani 48 órával) 
segítségnyújtással tudnak majd utazni. A köztes időszakban 36 órás előzetes értesítést kell 
alkalmazni. A csökkent mozgásképességű személyek szükség esetén ingyenesen utazhatnak 
kísérővel vagy segédkutyával. 
– A 100 percet meghaladó késések esetén a vasúttársaságoknak a körülményektől függetlenül 
átfoglalási lehetőségeket kell kínálniuk az utasoknak, és segíteniük kell őket abban, hogy 
megtalálják a legjobb alternatívákat, hasonlóan, mint a légi fuvarozók esetében. Amennyiben 
a körülmények megkívánják, étkezést és frissítőt kell biztosítani, a szállásköltségeket pedig 
vissza kell téríteni.
– Új, részletes rendelkezéseket vezettek be a kerékpárokra vonatkozóan, ezek értelmében a 
vasúttársaságoknak külön helyet kell biztosítaniuk:  minden új és felújított vasúti jármű 
esetében legalább 4 kerékpár szállítását lehetővé tevő teret kell kialakítani, és lehetőséget kell 
biztosítani e terek bővítésére. Ha egy adott vonaton a kerékpárszállítást visszautasítják, azt 
megfelelően indokolni kell, és lehetővé kell tenni az utasok számára, hogy visszatérítést 
kapjanak, ha ez bekövetkezik.
– Azon kötelezettség bevezetése az üzemeltetők számára, hogy egymáshoz csatlakozó vasúti 
szolgáltatásokból álló utakra átszállójegyeket kínáljanak. Ez a kötelezettség az alkalmazás 
kezdőnapjától a nemzetközi és távolsági szolgáltatásokra, öt év elteltével pedig már a 
regionális szolgáltatásokra is alkalmazandó. 
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– Az utasok tájékoztatására vonatkozó általános rendelkezéseket megerősítették, különösen a 
késések esetében, amikor az utasokat kötelező lesz tájékoztatni a fejleményekről, amint az 
információk rendelkezésre állnak. 
A szövegbe vis maior záradékot illesztettek, amely hasonló a légi utasokra vonatkozóhoz, de 
nagyon részletes rendelkezéseket tartalmaz a túl tág értelmezés elkerülése érdekében. Ez a 
záradék előre nem látható események, például szélsőséges időjárási körülmények, jelentős 
természeti katasztrófák vagy súlyos közegészségügyi válság kitörése esetén lenne 
alkalmazandó, és mentesítené az üzemeltetőket a késedelem miatti kártérítés megfizetésének 
kötelezettsége alól, ugyanakkor az utasoknak való segítségnyújtásra vonatkozó egyéb 
kötelezettségek és egyéb költség-visszatérítési rendelkezések továbbra is alkalmazandók 
lennének.
Az új szabályok két év múlva lesznek alkalmazandók. A háromoldalú tárgyalások során 
megállapodás született a belföldi vasúti szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi eltérések utolsó 
alkalommal, öt évvel történő meghosszabbításáról azon tagállamok számára, amelyek éltek 
ezekkel az eltérésekkel. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy meghatározott körülmények 
esetén részlegesen mentességet biztosítanak a határokon átnyúló városi, elővárosi és 
regionális szolgáltatások esetében. A mentességek azonban nem alkalmazhatók a csökkent 
mozgásképességű utasokra, a kerékpárokra, az átszállójegyekre és határon átnyúló 
szolgáltatások esetében a helyettesítő utazási megoldásokra vonatkozó rendelkezések 
tekintetében.

Ajánlás
Mivel a Tanács álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során elért 
ideiglenes megállapodással, az előadó ajánlja annak módosítások nélküli elfogadását.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
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