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RÖVID INDOKOLÁS

A hatékony és kellően fejlett transzeurópai közlekedési hálózat elengedhetetlen az egységes 
piac zavartalan működéséhez és megerősítéséhez. Az Unió ugyanis a területén belül e 
hálózaton keresztül biztosítja a személyek és áruk szabad mozgását.

Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a transzeurópai közlekedési hálózat a hozzáférhetőség, az 
inkluzivitás és a fenntarthatóság szempontjából a hálózat fejlesztéséhez hozzájáruló célzott 
beruházások révén leküzdje a meglévő korlátait. A hálózat megfelelő működésének egyik 
különösen nélkülözhetetlen feltétele, hogy a még mindig torlódásokat okozó, továbbra is 
meglévő szűk keresztmetszetek megszüntetése, valamint a gyors és folyamatos 
összeköttetések biztosítása révén a felhasználók – köztük a fogyatékossággal élő és a 
csökkent mozgásképességű személyek – számára hozzáférhetőbbé tegyék az infrastruktúrát és 
a szolgáltatásokat.

Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez továbbá arra is szükség van, hogy 
minden tagállamban biztosított legyen a hálózatokhoz való szabad hozzáférés, valamint 
elegendő pénzeszköz álljon rendelkezésre ahhoz, hogy lehetővé váljon az infrastruktúra 
kiépítése és karbantartása, illetve a közlekedési ágazat vállalkozásai hosszú távú beruházási 
terveket készíthessenek.

Az európai közlekedési folyosókhoz a kis- és középvállalkozások számára is nagyon fontos 
hozzáférést biztosítani, amelyek gyakran periférikus termelési központokban vagy távolabbi 
területeken helyezkednek el. E tekintetben feltétlenül fontos szinergiákat teremteni a 
transzeurópai közlekedési hálózat kiépítésére elkülönített strukturális alapok és az egyéb 
pénzeszközökből, többek között a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekből 
megvalósuló nemzeti infrastrukturális beruházások között. 

A prioritások között döntő fontosságú lesz, hogy az intermodális összeköttetéseken keresztül 
bevonják a teljes európai üzleti szektort, valamint az európai koordinátorokkal folytatott 
strukturált párbeszéd révén a helyi és regionális hatóságokat is bevonják.

Végezetül, a közelmúltbeli drámai ukrajnai események fényében az előadó úgy véli, hogy a 
transzeurópai közlekedési hálózatot feltétlenül át kell alakítani annak érdekében, hogy az 
Unió katonai és élelmezésbiztonsági szempontból is erősíteni tudja célkitűzéseit. Ezért döntő 
fontosságú a stratégiai infrastrukturális szakaszokhoz konkrét beruházásokat irányítani, 
valamint biztosítani, hogy a stratégiai agrár-élelmiszeripari termelési központok is egy 
hatékony hálózat részét képezzék. 

MÓDOSÍTÁS:

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A transzeurópai közlekedési hálózat 
megvalósítása megteremti az 
előfeltételeket az olyan infrastrukturális 
alap tekintetében, amely lehetővé teszi, 
hogy valamennyi közlekedési mód 
fenntarthatóbbá, megfizethetőbbé és 
inkluzívabbá váljon, hogy a fenntartható 
alternatívák széles körben elérhetők 
legyenek egy multimodális közlekedési 
rendszerben, és hogy az átállást a 
megfelelő ösztönzőkkel lehessen 
előmozdítani, elsősorban a méltányos 
átmenet biztosításával, a klímasemlegesség 
felé történő méltányos átmenetre 
vonatkozó […]-i (EU) […] tanácsi 
ajánlásban megfogalmazott célkitűzésekkel 
összhangban.

(4) A transzeurópai közlekedési hálózat 
megvalósítása megteremti az 
előfeltételeket az olyan infrastrukturális 
alap tekintetében, amely lehetővé teszi, 
hogy valamennyi közlekedési mód 
fenntarthatóbbá, hozzáférhetőbbé, 
megfizethetőbbé és inkluzívabbá váljon, 
hogy a fenntartható alternatívák széles 
körben elérhetők legyenek egy 
multimodális közlekedési rendszerben, és 
hogy az átállást a megfelelő ösztönzőkkel 
lehessen előmozdítani, elsősorban a 
méltányos átmenet biztosításával, a 
klímasemlegesség felé történő méltányos 
átmenetre vonatkozó […]-i (EU) […] 
tanácsi ajánlásban megfogalmazott 
célkitűzésekkel összhangban.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A transzeurópai közlekedési hálózat 
tervezésének, fejlesztésének és 
üzemeltetésének lehetővé kell tennie a 
közlekedés fenntartható formáit, jobb 
multimodális és átjárható közlekedési 
megoldásokat kell biztosítania a teljes 
logisztikai lánc fokozott intermodális 
integrációja mellett, ezáltal az Unión belüli 
zökkenőmentes személy- és 
áruforgalomhoz szükséges eszközök 
létrehozásával hozzájárulva a belső piac 
zökkenőmentes működéséhez. Emellett a 
hálózatnak a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megerősítésére kell 
törekednie azáltal, hogy az Unió 
valamennyi régiója számára biztosítja a 

(5) A transzeurópai közlekedési hálózat 
tervezésének, fejlesztésének és 
üzemeltetésének lehetővé kell tennie a 
közlekedés fenntartható formáit, jobb 
multimodális és átjárható közlekedési 
megoldásokat kell biztosítania a teljes 
termelési lánc és a teljes logisztikai lánc 
fokozott intermodális integrációja mellett, 
ezáltal az Unión belüli zökkenőmentes 
személy- és áruforgalomhoz szükséges 
eszközök létrehozásával hozzájárulva a 
belső piac zökkenőmentes működéséhez. 
Emellett a hálózatnak a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megerősítésére kell törekednie azáltal, 
hogy az Unió valamennyi régiója számára 
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hozzáférhetőséget és az 
összekapcsoltságot, beleértve a legkülső 
régiók és az egyéb távoli területek, a vidéki 
térségek, a szigeti régiók, a perem- és 
hegyvidéki területek, valamint a ritkán 
lakott területek jobb összekapcsoltságát. A 
transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésének emellett lehetővé kell tennie 
az áruk és személyek zökkenőmentes, 
biztonságos és fenntartható mobilitását 
azok teljes sokféleségében, és hozzá kell 
járulnia a további globális gazdasági 
növekedéshez és versenyképességhez 
azáltal, hogy erőforrás-hatékony és 
fenntartható módon összeköttetéseket és 
átjárhatóságot hoz létre a nemzeti 
közlekedési hálózatok között.

biztosítja a hozzáférhetőséget és az 
összekapcsoltságot, beleértve a legkülső 
régiók és az egyéb távoli területek, a vidéki 
térségek, a szigeti régiók, a perem- és 
hegyvidéki területek, valamint a ritkán 
lakott területek jobb összekapcsoltságát. A 
transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésének emellett lehetővé kell tennie 
az áruk és személyek zökkenőmentes, 
biztonságos és fenntartható mobilitását 
azok teljes sokféleségében, beleértve a 
fogyatékossággal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyeket, és hozzá 
kell járulnia az utasok jogainak és az árak 
átláthatóságának érvényesüléséhez, a 
további globális gazdasági növekedéshez 
és versenyképességhez azáltal, hogy 
erőforrás-hatékony és fenntartható módon 
összeköttetéseket és átjárhatóságot hoz 
létre a nemzeti közlekedési hálózatok 
között, az utasok előnyére.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az aktív közlekedési módok 
infrastruktúrái révén elkerülhetők az 
aránytalan fennakadások és a rövid 
útszakaszokat érintő összeköttetéshiány, 
enyhül a közúti és vasúti hálózat 
túlterheltsége, és megszüntethetők a 
meglévő akadályok. Az aktív közlekedési 
módok infrastruktúrái szintén 
hozzájárulnak az Unió éghajlat-politikai 
céljaihoz, javítják a közegészséget és 
gazdasági előnyöket biztosítanak. Az új 
infrastruktúrák tervezésénél, valamint a 
transzeurópai közlekedési hálózat régebbi 
infrastruktúráinak karbantartási és 
korszerűsítési munkálatainál az aktív 
közlekedési módok infrastruktúráit, 
többek között a gyalogos és kerékpáros 
infrastruktúrákat is figyelembe kell venni.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy jó 
minőségű és hatékony közlekedési 
infrastruktúra valósuljon meg minden 
közlekedési módban, a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztése során 
figyelembe kell venni a személyek és áruk 
mozgásának biztonságát és védelmét, az 
éghajlatváltozáshoz való hozzájárulást, 
továbbá azt a hatást, amelyet az 
éghajlatváltozás és az esetleges természeti 
veszélyek vagy ember okozta katasztrófák 
gyakorolhatnak az infrastruktúrára, 
valamint annak a közlekedési rendszerek 
minden használója általi 
hozzáférhetőségére, főként azokban a 
régiókban, amelyeket különösen érintenek 
az éghajlatváltozás negatív hatásai.

(10) Annak érdekében, hogy jó 
minőségű és hatékony közlekedési 
infrastruktúra valósuljon meg minden 
közlekedési módban, a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztése, 
karbantartása és korszerűsítése során 
figyelembe kell venni a személyek és áruk 
mozgásának biztonságát és védelmét, az 
éghajlatváltozáshoz való hozzájárulást, 
továbbá azt a hatást, amelyet az 
éghajlatváltozás és az esetleges természeti 
veszélyek vagy ember okozta katasztrófák 
gyakorolhatnak az infrastruktúrára, 
valamint annak a közlekedési rendszerek 
minden használója általi 
hozzáférhetőségére, főként azokban a 
régiókban, amelyeket különösen érintenek 
az éghajlatváltozás negatív hatásai.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamok a helyi hatóságokkal 
és vállalkozásokkal folytatott egyeztetések 
alapján stratégiákat dolgoznak ki a kisebb 
termelési központok infrastrukturális, 
logisztikai és szállítási igényeivel 
kapcsolatban annak érdekében, hogy 
biztosítsák a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúrái és a transzeurópai 
közlekedési hálózat által le nem fedett, 
kisebb termelési központokkal rendelkező 
belső területek közötti koherenciát és 
szinergiákat.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztése során különös 
figyelmet kell fordítani annak 
biztosítására, hogy a kkv-k számára 
garantálják a piacra jutást.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
aláírójaként az Uniót és valamennyi 
tagállamot jogszabály kötelezi annak 
biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő 
személyek másokkal azonos alapon 
hozzáférhessenek a közlekedéshez és az 
épített környezethez. A Bizottság felvette a 
TEN-T iránymutatások felülvizsgálatát a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló stratégia (2021–2030) 
intézkedéseinek listájára. Végezetül az EU 
fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégiájával elkötelezte magát amellett, 
hogy „igazságos és méltányos mobilitást” 
biztosít mindenki számára, többek között a 
fogyatékossággal élő utasok 
akadálymentes hozzáférésének javítása 
révén. A fogyatékossággal élő személyek 
jogait ezért teljes mértékben be kell építeni 
a TEN-T iránymutatások 
felülvizsgálatába.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Egy adott projekt tervezési és 
kivitelezési szakaszában kellőképpen 
figyelembe kell venni a regionális és helyi 
önkormányzatok, valamint a közös érdekű 
projekt által érintett nyilvánosság érdekeit.

(16) Egy adott projekt tervezési és 
kivitelezési szakaszában kellőképpen 
figyelembe kell venni a regionális és helyi 
önkormányzatok, a közös érdekű projekt 
által érintett nyilvánosság, valamint a 
vállalkozások és a kkv-k érdekeit.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A transzeurópai közlekedési hálózat 
meghatározásának közös és átlátható 
módszertanon kell alapulnia, és az 
infrastruktúra-tervezés legmagasabb 
szintjét kell képviselnie az Unión belül. 
Ezen túlmenően pedig multimodálisnak 
kell lennie, azaz magában kell foglalnia az 
összes közlekedési módot és azok 
kapcsolatait, valamint a vonatkozó 
forgalmi- és utazásiinformáció-kezelési 
rendszereket.

(17) A transzeurópai közlekedési hálózat 
meghatározásának közös és átlátható 
módszertanon kell alapulnia, és az 
infrastruktúra-tervezés legmagasabb 
szintjét kell képviselnie az Unión belül. 
Ezen túlmenően pedig multimodálisnak 
kell lennie, azaz magában kell foglalnia az 
összes közlekedési módot és azok 
kapcsolatait, valamint a vonatkozó 
forgalmi- és utazásiinformáció-kezelési 
rendszereket, és a közlekedési rendszerek 
minden igénybevevője számára magas 
szintű hozzáférést kell biztosítania a 
hálózatokhoz.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A transzeurópai közlekedési 
hálózatot fokozatosan, három lépésben kell 
fejleszteni azzal az átfogó céllal, hogy 

(18) A transzeurópai közlekedési 
hálózatot fokozatosan, három lépésben kell 
fejleszteni azzal az átfogó céllal, hogy 
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szigorú minőségi normáknak megfelelő, 
multimodális és átjárható, egész Európára 
kiterjedő hálózat valósuljon meg, 
tiszteletben tartva ugyanakkor az átfogó 
uniós klímasemlegességi és 
környezetvédelmi célkitűzéseket. Ennek 
megfelelően a törzshálózatot 2030-ig, a 
kiterjesztett törzshálózatot 2040-ig, az 
átfogó hálózatot pedig 2050-ig kell 
kiépíteni.

szigorú minőségi normáknak megfelelő, 
multimodális és átjárható, egész Európára 
kiterjedő hálózat valósuljon meg, biztosítva 
a belső piac zavartalan működését és 
tiszteletben tartva ugyanakkor az átfogó 
uniós klímasemlegességi és 
környezetvédelmi célkitűzéseket. Ennek 
megfelelően a törzshálózatot 2030-ig, a 
kiterjesztett törzshálózatot 2040-ig, az 
átfogó hálózatot pedig 2050-ig kell 
kiépíteni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az átfogó hálózatban megfelelően 
ki kell építeni az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúráját annak érdekében, hogy a 
hálózat hatékonyan támogassa a 
kibocsátásmentes mobilitásra való átállást, 
összhangban a fenntartható és intelligens 
mobilitási stratégiában meghatározott 
mérföldkövekkel.

(21) Az átfogó hálózatban megfelelően 
ki kell építeni az alternatív üzemanyagok 
felhasználók számára hozzáférhető 
infrastruktúráit annak érdekében, hogy a 
hálózat hatékonyan támogassa a 
kibocsátásmentes mobilitásra való átállást, 
összhangban a fenntartható és intelligens 
mobilitási stratégiában meghatározott 
mérföldkövekkel, és figyelembe véve a 
fogyasztók és a vállalkozások, különösen 
a kkv-k igényeit.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A fenntartható multimodális 
közlekedési hálózat alapját a 2030-ig 
megvalósítandó törzshálózatnak és a 2040-
ig megvalósítandó kiterjesztett 
törzshálózatnak kell képeznie, amelyek a 
forgalmi szükségleteknek megfelelően a 
stratégiailag legfontosabb csomópontokat 
és összeköttetéseket képviselik a 

(24) A fenntartható multimodális 
közlekedési hálózat alapját a 2030-ig 
megvalósítandó törzshálózatnak és a 2040-
ig megvalósítandó kiterjesztett 
törzshálózatnak kell képeznie, amelyek a 
forgalmi szükségleteknek megfelelően a 
stratégiailag legfontosabb csomópontokat 
és összeköttetéseket képviselik a 
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transzeurópai közlekedési hálózatban. A 
két hálózati szintnek ösztönöznie kell a 
teljes átfogó hálózat fejlesztését, és 
lehetővé kell tennie, hogy az uniós fellépés 
a transzeurópai közlekedési hálózat 
legnagyobb uniós hozzáadott értékkel 
rendelkező elemeire összpontosítson, 
különös tekintettel a határokon átnyúló 
szakaszokra, a hiányzó összeköttetésekre, a 
multimodális kapcsolódási pontokra és a 
főbb szűk keresztmetszetekre.

transzeurópai közlekedési hálózatban. A 
két hálózati szintnek ösztönöznie kell a 
teljes átfogó hálózat fejlesztését, és 
lehetővé kell tennie, hogy az uniós fellépés 
a transzeurópai közlekedési hálózat 
legnagyobb uniós hozzáadott értékkel 
rendelkező elemeire összpontosítson, 
különös tekintettel a határokon átnyúló 
szakaszokra, a hiányzó összeköttetésekre, a 
multimodális kapcsolódási pontokra, 
áruterminálokra és a főbb szűk 
keresztmetszetekre.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az európai moduláris rendszer 
határokon átnyúló használata 
hozzájárulhat a közúti árufuvarozás 
hatékonyságának javításához és 
környezeti hatásának csökkentéséhez, 
valamint az Unió fenntarthatósági és 
kibocsátási célkitűzésének eléréséhez.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A törzshálózatra, a kiterjesztett 
törzshálózatra és az átfogó hálózatra 
vonatkozó infrastrukturális követelmények 
alóli mentességet csak kellően indokolt 
esetekben és meghatározott feltételek 
mellett helyénvaló biztosítani. Ide kell 
sorolni azokat az eseteket is, amikor a 
beruházás nem indokolható, vagy amikor 
sajátos földrajzi vagy jelentős fizikai 
korlátok állnak fenn, például a legkülső 
régiókban és az egyéb távoli területeken, a 

(26) A törzshálózatra, a kiterjesztett 
törzshálózatra és az átfogó hálózatra 
vonatkozó infrastrukturális követelmények 
alóli mentességet csak kellően indokolt 
esetekben és meghatározott feltételek 
mellett helyénvaló biztosítani. Ide kell 
sorolni azokat az eseteket is, amikor a 
beruházás nem indokolható, vagy amikor 
sajátos földrajzi vagy jelentős fizikai 
korlátok állnak fenn, például a legkülső 
régiókban és az egyéb távoli területeken, a 
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szigeti régiókban, a perem- és hegyvidéki 
területeken, valamint a ritkán lakott 
területeken, illetve az elszigetelt vagy 
részben elszigetelt hálózatok esetében.

szigeti régiókban, a perem- és hegyvidéki 
területeken, valamint a ritkán lakott 
területeken, illetve az elszigetelt vagy 
részben elszigetelt hálózatok esetében. A 
ritkán lakott területek esetében csak a 
kiindulási vagy rendeltetési területeken 
található infrastruktúrákra 
alkalmazhatók mentességek, a 
kulcsfontosságú tranzitpontnak minősülő 
infrastruktúrákra azonban nem.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az ilyen mentességek 
semmiképpen sem akadályozhatják a 
közlekedési rendszerek használóinak 
ahhoz való jogát, hogy hozzáférjenek a 
peremterületek hálózataihoz, és nem 
áshatják alá azokat a szolgáltatásokat, 
amelyek létfontosságúak a nagy gazdasági 
jelentőséggel bíró városi és ipari 
területeken működő vállalkozások, köztük 
a kkv-k számára.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A transzeurópai közlekedési hálózat 
összehangolt és kellő időben történő, 
ezáltal a hálózati hatások maximalizálását 
lehetővé tevő létrehozása érdekében az 
érintett tagállamoknak biztosítaniuk a 
megfelelő intézkedések meghozatalát a 
törzshálózatra, a kiterjesztett törzshálózatra 
és az átfogó hálózatra irányuló közös 
érdekű projektek 2030-ig, 2040-ig, illetve 
2050-ig történő befejezése érdekében. E 

(32) A transzeurópai közlekedési hálózat 
összehangolt és kellő időben történő, 
ezáltal a hálózati hatások maximalizálását 
lehetővé tevő létrehozása érdekében az 
érintett tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
megfelelő intézkedések meghozatalát a 
törzshálózatra, a kiterjesztett törzshálózatra 
és az átfogó hálózatra irányuló közös 
érdekű projektek 2030-ig, 2040-ig, illetve 
2050-ig történő befejezése érdekében. E 
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célból a tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nemzeti közlekedési és 
beruházási tervek összhangban legyenek az 
e rendeletben és az európai koordinátorok 
munkaterveiben meghatározott 
prioritásokkal.

célból a tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nemzeti közlekedési és 
beruházási tervek összhangban legyenek az 
e rendeletben és az európai koordinátorok 
munkaterveiben meghatározott 
prioritásokkal. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek, 
valamint más nemzeti beruházási tervek 
céljai kiegészítsék a transzeurópai 
közlekedési hálózat célkitűzéseit.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A transzeurópai közlekedési 
hálózatnak az e rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
fejlesztésére irányuló közös érdekű 
projektek uniós hozzáadott értékkel 
rendelkeznek, mivel hozzájárulnak a magas 
színvonalú, átjárható és multimodális 
európai hálózathoz, növelve a 
fenntarthatóságot, a kohéziót, a 
hatékonyságot és a használói előnyöket. 
Az uniós hozzáadott érték akkor magasabb, 
ha egy projekt a kizárólag az adott tagállam 
számára képviselt potenciális értéken túl a 
tagállamok közötti vagy egy tagállam és 
egy harmadik ország közötti közlekedési 
összeköttetések vagy közlekedési forgalom 
jelentős javulásához vezet. Az ilyen 
határokon átnyúló projektek a 
végrehajtásuk biztosítása érdekében 
kiemelt beavatkozást igényelnek az Unió 
részéről.

(34) A transzeurópai közlekedési 
hálózatnak az e rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
fejlesztésére irányuló közös érdekű 
projektek uniós hozzáadott értékkel 
rendelkeznek, mivel hozzájárulnak a magas 
színvonalú, átjárható és multimodális 
európai hálózathoz, megerősítve a belső 
piac működését, növelve 
fenntarthatóságát, hozzáférhetőségét, 
kohézióját és hatékonyságát, valamint a 
használói előnyöket. Az uniós hozzáadott 
érték akkor magasabb, ha egy projekt a 
kizárólag az adott tagállam számára 
képviselt potenciális értéken túl a 
tagállamok közötti vagy egy tagállam és 
egy harmadik ország közötti közlekedési 
összeköttetések vagy közlekedési forgalom 
jelentős javulásához vezet. Az ilyen 
határokon átnyúló projektek a 
végrehajtásuk biztosítása érdekében 
kiemelt beavatkozást igényelnek az Unió 
részéről.

Módosítás 18
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Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A tagállamoknak és más 
projektgazdáknak biztosítaniuk kell a 
közös érdekű projektek szükségtelen 
késedelem nélküli, hatékony értékelését.

(35) A tagállamoknak és más 
projektgazdáknak biztosítaniuk kell a 
közös érdekű projektek szükségtelen 
késedelem nélküli, hatékony értékelését. 
Ezen értékelések során figyelembe kell 
venni az összes használó 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos igényeit 
is. Ezenkívül a közös érdekű projektek 
értékelésekor figyelembe kell venni a 
különböző méretű vállalkozások – köztük 
a kkv-k – és az utasok esetében az előnyök 
várható növekedésére vonatkozó 
mutatókat is.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az uniós finanszírozást igénylő, 
közös érdekű projekteket elismert 
módszertanra alapuló, társadalmi-
gazdasági költség-haszon elemzés alapján 
kell végrehajtani, amely figyelembe veszi 
a vonatkozó társadalmi, gazdasági, 
éghajlati vonatkozású és környezetvédelmi 
előnyöket és költségeket, valamint az 
életciklus-szemléletet. Az éghajlati 
vonatkozású és környezetvédelmi 
költségek és hasznok elemzésének a 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv21 értelmében elvégzett környezeti 
hatásvizsgálaton kell alapulnia.

(36) Az uniós finanszírozást igénylő, 
közös érdekű projektekre vonatkozóan 
elismert módszertanra alapuló, társadalmi-
gazdasági költség-haszon elemzést kell 
végezni, amely figyelembe veszi a 
vonatkozó társadalmi, gazdasági, éghajlati 
vonatkozású és környezetvédelmi 
előnyöket és költségeket, valamint az 
életciklus-szemléletet és a közlekedési 
rendszerek minden igénybevevője általi 
hozzáférhetőség mértékét a projektek 
korai szakaszától kezdve. Az éghajlati 
vonatkozású és környezetvédelmi 
költségek és hasznok elemzésének a 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv21 értelmében elvégzett környezeti 
hatásvizsgálaton kell alapulnia.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/92/EU irányelve 
(2011. december 13.) az egyes köz- és 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/92/EU irányelve 
(2011. december 13.) az egyes köz- és 
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magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 
2012.1.28., 1. o.).

magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 
2012.1.28., 1. o.).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Együttműködésre van szükség 
harmadik országokkal, beleértve a 
szomszédos országokat is ahhoz, hogy 
biztosított legyen az Unió és ezen országok 
infrastruktúra-hálózatai közötti kapcsolat 
és átjárhatóság. Erre tekintettel az Uniónak 
adott esetben ezekkel az országokkal közös 
érdekű projekteket kell előmozdítania, 
amelyek során az uniós hálózat 
átjárhatóságának biztosítása érdekében 
értékelnie és biztosítania kell a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
célkitűzéseinek és követelményeinek való 
megfelelést.

(38) Együttműködésre van szükség 
harmadik országokkal, beleértve a 
szomszédos országokat is ahhoz, hogy 
biztosított legyen az Unió és ezen országok 
infrastruktúra-hálózatai közötti kapcsolat 
és átjárhatóság, valamint az ilyen országok 
hálózataihoz való folyamatos és magas 
szintű hozzáférhetőség. Erre tekintettel az 
Uniónak adott esetben ezekkel az 
országokkal közös érdekű projekteket kell 
előmozdítania, amelyek során az uniós 
hálózat átjárhatóságának biztosítása 
érdekében értékelnie és biztosítania kell a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
célkitűzéseinek és követelményeinek való 
megfelelést.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Ahhoz, hogy a közlekedési ágazat 
fenntartható és intelligens mobilitási 
szolgáltatások valóban multimodális 
rendszerévé váljon, az Uniónak magas 
színvonalú közlekedési hálózatot kell 
kiépítenie, amelyben a vasúti 
szolgáltatások elérik a minimális 
pályasebességet. A versenyképes vasúti 
személyszállításban nagy lehetőségek 
rejlenek a közlekedés dekarbonizációja 
szempontjából. Koherens és kölcsönösen 

(39) Ahhoz, hogy a közlekedési ágazat 
fenntartható és intelligens mobilitási 
szolgáltatások valóban multimodális 
rendszerévé váljon, az Uniónak magas 
színvonalú közlekedési hálózatot kell 
kiépítenie, amelyben a vasúti 
szolgáltatások elérik a minimális 
pályasebességet. A versenyképes vasúti 
személyszállításban nagy lehetőségek 
rejlenek a közlekedés dekarbonizációja 
szempontjából. Figyelembe véve a 
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átjárható nagy sebességű európai vasúti 
hálózatot kell kifejleszteni, amely 
összeköti a fővárosokat és a 
nagyvárosokat. A meglévő nagy sebességű 
vasútvonalaknak a 160 km/h minimális 
pályasebességű személyforgalmi 
vonalakkal történő kiegészítése pedig 
hálózati hatásokat és koherensebb 
hálózatot eredményezhet, a vasúton utazók 
számának növekedése mellett. A nagy 
teljesítményű hálózat kiépítése új vagy 
különböző kapacitáselosztási modellek 
kidolgozását és bevezetését is elő fogja 
segíteni, például a sűrített menetrendekét, 
amelyeket a menetrend-átalakítási (TTR) 
kezdeményezés tesz lehetővé.

fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégia által a nagy sebességű hálózat 
tekintetében kitűzött ambiciózus célokat, e 
rendeletnek többek között az Európai 
Unió fővárosai és nagyvárosai közötti 
nagy sebességű vasúti összeköttetés 
biztosítására kell összpontosítania egy 
olyan koherens és kölcsönösen átjárható 
nagy sebességű európai vasúti hálózat 
kifejlesztése révén, amely összeköti a 
fővárosokat és a nagyvárosokat. A 
meglévő nagy sebességű vasútvonalaknak 
a 160 km/h minimális pályasebességű 
személyforgalmi vonalakkal történő 
kiegészítése pedig hálózati hatásokat és 
koherensebb hálózatot eredményezhet, a 
vasúton utazók számának növekedése 
mellett. A nagy teljesítményű hálózat 
kiépítése új vagy különböző 
kapacitáselosztási modellek kidolgozását 
és bevezetését is elő fogja segíteni, például 
a sűrített menetrendekét, amelyeket a 
menetrend-átalakítási (TTR) 
kezdeményezés tesz lehetővé.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) E célkitűzések elérése érdekében 
az utasok, köztük a fogyatékossággal élő 
vagy csökkent mozgásképességű 
személyek számára fokozni kell a vasúti 
szolgáltatások hozzáférhetőségét. A vasúti 
szolgáltatások keresése, kiválasztása és 
megvásárlása során akadálytalan 
felhasználói élményt kell biztosítani az 
utasok számára. Ezért támogatni kell 
azokat az ágazati megoldásokat, amelyek 
a multimodális jegykiadáshoz közös 
európai platformot kívánnak létrehozni. E 
platformnak egyértelmű és teljes körű 
tájékoztatást kell nyújtania az utasok 
számára utazásaikról, valamint egyetlen, 
valamennyi tagállamban érvényes jegyet 
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kell biztosítania a határokon átnyúló 
utazásaikhoz.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A kombinált szállítás 
versenyképességéhez való hozzájárulás 
érdekében fenntarthatóbb, reziliensebb és 
megbízhatóbb európai léptékű vasúti 
árufuvarozási hálózatot kell létrehozni. A 
kombinált vasúti szállítás és a terminálok 
infrastruktúráját korszerűsíteni kell ahhoz, 
hogy az intermodális szállítást elsősorban 
vasúton, belvízi utakon vagy rövid távú 
tengeri fuvarozással végezzék, és hogy a 
kezdeti és/vagy befejező közúti szakaszok 
a lehető legrövidebbek legyenek.

(40) A kombinált szállítási megoldások 
döntő szerepet játszanak a kedvező 
feltételek megteremtésében, ami gazdasági 
előnyökkel jár a vállalkozások és a kkv-k 
számára. Ezért e megoldásoknak kell a 
közös érdekű uniós közlekedési és 
infrastrukturális projektek 
középpontjában állniuk. A kombinált 
szállítás versenyképességéhez való 
hozzájárulás érdekében fenntarthatóbb, 
reziliensebb és megbízhatóbb európai 
léptékű vasúti árufuvarozási hálózatot kell 
létrehozni. Ezzel összefüggésben a vasúti 
árufuvarozási hálózat megerősítése során 
különös figyelmet kell fordítani a 
romlandó árukra, köztük az 
élelmiszerekre, hogy e hálózat 
hozzájárulhasson az Unió 
élelmezésbiztonsági célkitűzéseihez. A 
kombinált vasúti szállítás és a terminálok 
infrastruktúráját korszerűsíteni kell ahhoz, 
hogy az intermodális szállítást elsősorban 
vasúton, belvízi utakon vagy rövid távú 
tengeri fuvarozással végezzék, és hogy a 
kezdeti és/vagy befejező közúti szakaszok 
a lehető legrövidebbek legyenek. A 
kombinált szállítási megoldások hatékony 
bevezetésének biztosítása érdekében a 
hatóságoknak az érintett érdekelt felekkel 
együttműködve lehetőség szerint 
számszerűsíteniük kell az intermodális 
terminálokhoz kapcsolódó gazdasági 
előnyöket a terminálok stratégiai 
értékének felmérése és a megfelelő 
beruházások megtervezése céljából.



AD\1260216HU.docx 17/62 PE730.131v02-00

HU

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az ERTMS-t folyamatosan kell 
kiépíteni nemcsak a törzshálózaton, a 
kiterjesztett törzshálózaton és az átfogó 
hálózaton – többek között a városi 
csomópontokon –, hanem a multimodális 
terminálok elérési útvonalain is. Ez 
lehetővé teszi a kizárólag az ERTMS-re 
épülő üzemeltetést, és javíthatja a vasúti 
társaságok gazdasági eredményességét.

(42) Az ERTMS-t folyamatosan és 
összehangoltan kell kiépíteni nemcsak a 
törzshálózaton, a kiterjesztett 
törzshálózaton és az átfogó hálózaton – 
többek között a városi csomópontokon –, 
hanem a multimodális terminálok elérési 
útvonalain is. Ez lehetővé teszi a kizárólag 
az ERTMS-re épülő üzemeltetést, és 
javíthatja a vasúti társaságok gazdasági 
eredményességét.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Tekintve, hogy az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 
kiépítése fontos szerepet játszik abban, 
hogy valamennyi vasúti árufuvarozási 
vállalkozás számára egyenlő és jobb 
hozzáférést biztosítsanak a közlekedési 
útvonalakhoz, létfontosságú, hogy a 
tagállamok és az uniós intézmények nagy 
pénzügyi erőfeszítéseket tegyenek annak 
biztosítása érdekében, hogy a vasúti 
közlekedési hálózat egészében mielőbb 
kiépítsék a rádióalapú ERTMS-t, valamint 
ehhez utólag átalakítsák az összes típusú 
vasúti járművet.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A transzeurópai közlekedési 
hálózatnak hatékony multimodalitást kell 
biztosítania ahhoz, hogy jobb és 
fenntarthatóbb modális választást tegyen 
lehetővé az utasok és az árufuvarozás 
számára, és nagy távolságokon a szállítás 
egyszerre nagy mennyiségekben 
történhessen. A multimodális 
termináloknak kulcsszerepet kell játszaniuk 
e célkitűzés elérésében.

(49) A transzeurópai közlekedési 
hálózatnak hatékony multimodalitást kell 
biztosítania ahhoz, hogy jobb és 
fenntarthatóbb modális választást tegyen 
lehetővé az utasok és az árufuvarozás 
számára, és nagy távolságokon a szállítás 
egyszerre nagy mennyiségekben 
történhessen. A multimodális 
termináloknak kulcsszerepet kell játszaniuk 
e célkitűzés elérésében. Ezen túlmenően a 
multimodális terminálokba és a kombinált 
szállítási műveletekbe irányuló nagyobb 
köz- és magánberuházások ösztönzése 
érdekében megfelelően fel kell mérni, 
hogy a városi csomópontokon és a 
központi és ipari peremterületeken 
található nagy gazdasági jelentőségű 
területeken kívüli kapcsolódó közúti és 
vasúti szakaszokkal kapcsolatban milyen 
gazdasági jelentőséggel bírnak e 
terminálok a vállalkozások – köztük a 
kkv-k – és a fuvarozók működése 
szempontjából. A közlekedési 
infrastruktúra tervezésének és 
felépítésének meg kell felelnie az uniós és 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó követelményeknek.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A multimodális terminálokra és a 
kombinált műveletekre vonatkozó 
beruházási stratégiájuk 
meghatározásakor a hatóságoknak és az 
érintett érdekelt feleknek megfelelően 
figyelembe kell venniük a terminálon 
belüli műveletek fuvarozók és 
termináltulajdonosok által viselt költségeit 
is, azzal a céllal, hogy felmérjék az ilyen 
terminálok innovációval, technológiai 
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fejlesztéssel és kapacitásbeli potenciállal 
kapcsolatos követelményeit, valamint az 
innovációs beruházások és az állami 
finanszírozás ehhez kapcsolódó, érintett 
fuvarozók működésére gyakorolt várható 
hatásait.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A városi csomópontok fontos 
szerepet játszanak a transzeurópai 
közlekedési hálózatban a hálózatban 
közlekedő utasok és áruk kiindulási 
pontjaként vagy végső rendeltetési 
helyeként („utolsó kilométer”), emellett a 
különböző közlekedési módokon belüli 
vagy azok közötti átszállási pontként 
szolgálnak. Biztosítani kell, hogy a 
kapacitásbeli szűk keresztmetszetek és a 
városi csomópontokon belüli elégtelen 
hálózati összekapcsoltság a továbbiakban 
ne akadályozzák a multimodalitást a 
transzeurópai közlekedési hálózatban.

(50) A városi csomópontok fontos 
szerepet játszanak a transzeurópai 
közlekedési hálózatban a hálózatban 
közlekedő utasok és áruk kiindulási 
pontjaként vagy végső rendeltetési 
helyeként („utolsó kilométer”), emellett a 
különböző közlekedési módokon belüli 
vagy azok közötti átszállási pontként 
szolgálnak. Biztosítani kell, hogy a 
különösen az alternatív üzemanyagokat és 
a töltőinfrastruktúrákat érintő 
kapacitásbeli szűk keresztmetszetek és a 
városi csomópontokon belüli elégtelen 
hálózati összekapcsoltság a továbbiakban 
ne akadályozzák a multimodalitást és a 
kombinált közlekedési megoldásokat a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
egészében.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A városi mobilitási kihívások 
kezelésének hatékony egységes kereteként 
a városi csomópontoknak fenntartható 
városi mobilitási tervet kell kidolgozniuk, 
amelynek a teljes funkcionális városi 
térséget lefedő, hosszú távú, teljes körű 

(51) A városi mobilitási kihívások 
kezelésének hatékony egységes kereteként 
a városi csomópontoknak fenntartható 
városi mobilitási tervet kell kidolgozniuk, 
amelynek a teljes funkcionális városi 
térséget lefedő, hosszú távú, teljes körű 
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integrált teher- és személyszállítási 
mobilitási tervként kell szolgálnia22. A 
fenntartható városi mobilitási tervnek 
tartalmaznia kell legalább az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, a forgalmi 
torlódásokra, a balesetekre és sérülésekre, a 
mobilitási szolgáltatások modális 
részarányára és hozzáférhetőségére 
vonatkozó, a városi közlekedési rendszer 
jelenlegi és jövőbeli teljesítményét 
megalapozó célkitűzéseket, célértékeket és 
mutatókat, valamint a városok levegő- és 
zajszennyezésére vonatkozó adatokat.

integrált teher- és személyszállítási 
mobilitási tervként kell szolgálnia22. A 
fenntartható városi mobilitási tervnek 
tartalmaznia kell legalább az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, a forgalmi 
torlódásokra, a balesetekre és sérülésekre, a 
mobilitási szolgáltatások modális 
részarányára és hozzáférhetőségére 
vonatkozó, a városi közlekedési rendszer 
jelenlegi és jövőbeli teljesítményét 
megalapozó célkitűzéseket, célértékeket és 
mutatókat, valamint a városok levegő- és 
zajszennyezésére vonatkozó adatokat. A 
fenntartható városi mobilitási terveket és 
az adatokat a részvételen alapuló 
megközelítéssel összhangban közzé kell 
tenni annak érdekében, hogy a civil 
társadalom, a polgárok és a gazdasági 
szereplők megfelelően ellenőrizhessék 
őket.

__________________ __________________
22 A fenntartható városi mobilitási terv 
koncepcióját először a 2013. évi uniós 
városi mobilitási csomag fogalmazta meg 
javaslatként (COM(2013)913 final, I. 
melléklet).

22 A fenntartható városi mobilitási terv 
koncepcióját először a 2013. évi uniós 
városi mobilitási csomag fogalmazta meg 
javaslatként (COM(2013)913 final, I. 
melléklet).

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) A fenntartható városi mobilitási 
tervhez kapcsolódó eszközöknek stratégiai 
mutatókat is tartalmazniuk kell, amelyek 
értékelik a multimodális terminálok és a 
kombinált szállítási megoldások gazdasági 
jelentőségét a fuvarozók, a vállalkozások 
és a kkv-k érdekei szempontjából azzal a 
céllal, hogy a helyi közösségek számára 
nagy gazdasági jelentőséggel bíró városi 
területeken és peremterületeken 
előmozdítsák a fenntartható 
beruházásokat és a stratégiai tervezést.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A tagállamoknak létre kell hozniuk 
a fenntartható városi mobilitási tervek 
nemzeti támogató programját, amelynek 
célja a fenntartható városi mobilitási tervek 
elterjedésének előmozdítása, valamint a 
régiók, városok és nagyvárosok közötti 
koordináció javítása. A programnak 
támogatnia kell a régiókat és a városi 
térségeket a magas színvonalú fenntartható 
városi mobilitási tervek kidolgozásában, és 
jogalkotási intézkedések, iránymutatások, 
kapacitásépítés, segítségnyújtás és esetleg 
pénzügyi támogatás révén meg kell 
erősítenie a fenntartható városi mobilitási 
tervek végrehajtásának nyomon követését 
és értékelését.

(52) A tagállamoknak létre kell hozniuk 
a fenntartható városi mobilitási tervek 
nemzeti támogató programját, amelynek 
célja a fenntartható városi mobilitási tervek 
elterjedésének előmozdítása, valamint a 
régiók, városok és nagyvárosok, illetve az 
üzleti szervezetek, kkv-hálózatok és 
közlekedési vállalatok közötti koordináció 
javítása. A programnak támogatnia kell a 
régiókat és a városi térségeket a magas 
színvonalú fenntartható városi mobilitási 
tervek kidolgozásában, és jogalkotási 
intézkedések, iránymutatások, 
kapacitásépítés, segítségnyújtás és esetleg 
pénzügyi támogatás révén meg kell 
erősítenie a fenntartható városi mobilitási 
tervek végrehajtásának nyomon követését 
és értékelését.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A multimodális digitális mobilitási 
szolgáltatások elősegítik a különböző 
közlekedési módok integrálását azáltal, 
hogy több közlekedési lehetőséget 
egyesítenek magukban. További 
fejlődésüknek hozzá kell járulnia ahhoz, 
hogy a viselkedési formákat a 
legfenntarthatóbb közlekedési módok, a 
közösségi közlekedés és a fizikai aktivitást 
igénylő gyaloglás és kerékpározás felé 
tereljék.

(54) A multimodális digitális mobilitási 
szolgáltatások elősegítik a különböző 
közlekedési módok integrálását azáltal, 
hogy több közlekedési lehetőséget 
egyesítenek magukban. További 
fejlődésüknek hozzá kell járulnia ahhoz, 
hogy a viselkedési formákat a 
legfenntarthatóbb közlekedési módok és 
összeköttetési megoldások, a közösségi 
közlekedés és az aktív módok, például a 
gyaloglás és a kerékpározás felé tereljék.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Közlekedési információs és 
kommunikációs technológiai (IKT) 
rendszerekre van szükség a forgalmi és 
szállítási műveletek, valamint a 
közlekedésbiztonság optimalizálásának, 
illetve a kapcsolódó szolgáltatások 
javításának megalapozásához. Meg kell 
könnyíteni a közlekedési és mobilitási 
hálózaton belüli információáramlást, 
többek között az uniós mobilitási adattér 
kiépítése révén. Biztosítani kell az utasok 
tájékoztatását, beleértve a menetjegy-
értékesítési és foglalási rendszerekre 
vonatkozó információkat is.

(55) Közlekedési információs és 
kommunikációs technológiai (IKT) 
rendszerekre van szükség a forgalmi és 
szállítási műveletek, valamint a 
közlekedésbiztonság optimalizálásának, 
illetve a kapcsolódó szolgáltatások, többek 
között a polgárok és a vállalkozások 
hálózati hozzáférése javításának 
megalapozásához. Meg kell könnyíteni a 
közlekedési és mobilitási hálózaton belüli 
információáramlást, többek között az uniós 
mobilitási adattér kiépítése révén. 
Biztosítani kell az utasok tájékoztatását, 
beleértve a menetjegy-értékesítési és 
foglalási rendszerekre, valamint a 
multimodális kapcsolatokra vonatkozó 
információkat is.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A transzeurópai közlekedési hálózat 
megfelelő tervezést igényel. Ez magában 
foglalja az infrastruktúra, az IKT-
rendszerek, a berendezések és a 
szolgáltatások tekintetében a hálózat 
egészére vonatkozó egyedi követelmények 
bevezetését, beleértve az [alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló] (EU) [...] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben23 
meghatározott, az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítésére vonatkozó 
követelményeket is. Ezért e követelmények 
megfelelő és összehangolt bevezetését 
egész Európában biztosítani kell 
mindegyik közlekedési mód, valamint 

(57) A transzeurópai közlekedési hálózat 
megfelelő tervezést igényel. Ez magában 
foglalja az infrastruktúra, az IKT-
rendszerek, a berendezések és a 
szolgáltatások tekintetében a hálózat 
egészére vonatkozó egyedi követelmények 
bevezetését, beleértve az [alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló] (EU) [...] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben23 
meghatározott, az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítésére vonatkozó 
követelményeket is. Ezért e követelmények 
megfelelő és összehangolt bevezetését 
egész Európában biztosítani kell 
mindegyik közlekedési mód, valamint 
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azoknak a transzeurópai közlekedési 
hálózaton belül és azon túl megvalósuló 
kapcsolódásai vonatkozásában, annak 
érdekében, hogy megjelenjenek a hálózati 
hatás előnyei, és lehetővé váljon a 
hatékony, nagy távolságú transzeurópai 
közlekedés. Ahhoz, hogy [az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló] (EU) [...] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített 
céloknak megfelelően az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrája a 
transzeurópai közlekedési hálózat teljes 
úthálózatára kiterjedjen, az abban a 
rendeletben említett „törzshálózat” 
fogalmát az e rendeletben meghatározott 
törzshálózattal egyezően kell értelmezni. 
[Az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítéséről szóló] (EU) 
[...] európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben említett „átfogó hálózat” 
fogalmát az e rendeletben meghatározott 
kiterjesztett törzshálózat és átfogó hálózat 
fogalmaival egyezően kell értelmezni.

azoknak a transzeurópai közlekedési 
hálózaton belül és azon túl megvalósuló 
kapcsolódásai vonatkozásában, annak 
érdekében, hogy megjelenjenek a hálózati 
hatás előnyei, és lehetővé váljon a 
hatékony, nagy távolságú transzeurópai 
közlekedés. Ahhoz, hogy [az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló] (EU) [...] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített 
céloknak megfelelően az alternatív 
üzemanyagok nyilvánosan hozzáférhető 
infrastruktúrája és a töltőinfrastruktúra a 
transzeurópai közlekedési hálózat teljes 
úthálózatára kiterjedjen, az abban a 
rendeletben említett „törzshálózat” 
fogalmát az e rendeletben meghatározott 
törzshálózattal egyezően kell értelmezni. 
[Az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítéséről szóló] (EU) 
[...] európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben említett „átfogó hálózat” 
fogalmát az e rendeletben meghatározott 
kiterjesztett törzshálózat és átfogó hálózat 
fogalmaival egyezően kell értelmezni.

__________________ __________________
23 Az Európai Parlament és a Tanács […] 
rendelete ([dátum]) az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L […]).

23 Az Európai Parlament és a Tanács […] 
rendelete ([dátum]) az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L […]).

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A transzeurópai közlekedési 
hálózatnak meg kell alapoznia az új 
technológiák és innovációk, például az 5G 
infrastruktúra széles körű bevezetését, 
amelyek hozzájárulhatnak az európai 
közlekedési ágazat általános 
hatékonyságának növeléséhez és a 

(58) A transzeurópai közlekedési 
hálózatnak meg kell alapoznia az új 
technológiák és innovációk, például az 5G 
infrastruktúra széles körű bevezetését, 
amelyek hozzájárulhatnak az európai 
közlekedési ágazat általános 
hatékonyságának növeléséhez és a 
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biztonságos utasforgalom hatékony 
eszközökkel történő lehetővé tételéhez, a 
közösségi vagy környezetbarátabb 
közlekedési eszközök vonzóbbá tételéhez 
az utasok számára, valamint a 
szénlábnyom csökkentéséhez. Ez elősegíti 
az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek megvalósítását, 
ugyanakkor pedig hozzájárul az Unió 
energiabiztonságának növelésére irányuló 
célkitűzéshez. E célok elérése érdekében 
javítani kell az alternatív üzemanyagok és 
a kapcsolódó infrastruktúra rendelkezésre 
állását a transzeurópai közlekedési hálózat 
egészében.

biztonságos utasforgalom hatékony 
eszközökkel történő lehetővé tételéhez, a 
közösségi vagy környezetbarátabb 
közlekedési eszközök hozzáférhetőbbé és 
vonzóbbá tételéhez az utasok számára, 
valamint a szénlábnyom csökkentéséhez. 
Ez elősegíti az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek megvalósítását, 
ugyanakkor pedig hozzájárul az Unió 
energiabiztonságának növelésére irányuló 
célkitűzéshez. E célok elérése érdekében 
javítani kell az alternatív üzemanyagok és 
a kapcsolódó infrastruktúra rendelkezésre 
állását a transzeurópai közlekedési hálózat 
egészében.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A Covid19-világjárvány alatti 
válságkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok 
fényében25, továbbá a jövőbeli közlekedési 
fennakadások és előre nem látható 
események elkerülése érdekében a 
tagállamoknak az infrastruktúra-tervezés 
során figyelembe kell venniük a 
közlekedési infrastruktúra biztonságát, 
valamint az éghajlatváltozással, a 
természeti veszélyekkel, az ember okozta 
katasztrófákkal és az uniós közlekedési 
rendszer működését befolyásoló egyéb 
zavarokkal szembeni rezilienciáját. E 
célból az európai közlekedési folyosóknak 
fontos elkerülő vonalakat is magukban kell 
foglalniuk, amelyek a fő útvonalakon 
előforduló forgalmi torlódások vagy egyéb 
problémák esetén használhatók. Ezenkívül 
a multimodális jellegből adódóan az egyik 
mód szükséghelyzet esetén helyettesítheti a 
másikat.

(62) A Covid19-világjárvány alatti 
válságkezeléssel kapcsolatos 
tapasztalatok25 fényében, továbbá a 
jövőbeli közlekedési fennakadások és előre 
nem látható események elkerülése 
érdekében a tagállamoknak az 
infrastruktúra-tervezés során figyelembe 
kell venniük a közlekedési infrastruktúra 
biztonságát, valamint az 
éghajlatváltozással, a természeti 
veszélyekkel, az ember okozta 
katasztrófákkal és az uniós közlekedési 
rendszer működését és hozzáférhetőségét 
befolyásoló egyéb zavarokkal szembeni 
rezilienciáját. E célból a transzeurópai 
közlekedési hálózat belső határain létre 
kell hozni egy állandó és automatikus 
mechanizmust a „zöld sávok” 
aktiválására. Továbbá az európai 
közlekedési folyosóknak fontos elkerülő 
vonalakat is magukban kell foglalniuk, 
amelyek a fő útvonalakon előforduló 
forgalmi torlódások vagy egyéb problémák 
esetén használhatók. Ezenkívül a 
multimodális jellegből adódóan az egyik 
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mód szükséghelyzet esetén helyettesítheti a 
másikat.

__________________ __________________
25 Közlemény a zöld sávoknak az egészség 
védelmét, valamint az áruk és alapvető 
szolgáltatások rendelkezésre állását 
biztosító határigazgatási intézkedésekre 
vonatkozó iránymutatások szerinti 
végrehajtásáról (COM(2020) 1897 final, 
HL C 96I., 2020.3.24., 1. o.), valamint a 
Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a 
Tanácsnak (2020. október 28.) a gazdaság 
működőképességének a Covid19-
világjárvány újbóli felerősödése során 
történő fenntartása érdekében a 
közlekedési zöld sávok fejlesztéséről 
(COM(2020) 685 final).

25 Közlemény a zöld sávoknak az egészség 
védelmét, valamint az áruk és alapvető 
szolgáltatások rendelkezésre állását 
biztosító határigazgatási intézkedésekre 
vonatkozó iránymutatások szerinti 
végrehajtásáról (COM(2020) 1897 final, 
HL C 96I., 2020.3.24., 1. o.), valamint a 
Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a 
Tanácsnak (2020. október 28.) a gazdaság 
működőképességének a Covid19-
világjárvány újbóli felerősödése során 
történő fenntartása érdekében a 
közlekedési zöld sávok fejlesztéséről 
(COM(2020) 685 final).

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A transzeurópai közlekedési hálózat 
megvalósítását felgyorsíthatja a 
vállalkozások részvétele, ideértve azokat 
is, amelyek egy harmadik országbeli 
természetes személy vagy vállalkozás 
tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, 
köztük a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozásokat is. Bizonyos 
körülmények között azonban egy harmadik 
országbeli természetes személy vagy 
vállalkozás tulajdonában vagy ellenőrzése 
alatt álló vállalkozás közös érdekű 
projektben való részvétele vagy 
hozzájárulása veszélyeztetheti az EU 
biztonságát vagy közrendjét. Az (EU) 
2019/452 rendelet26 szerinti 
együttműködési mechanizmus sérelme 
nélkül és azon túlmenően az ilyen részvétel 
vagy hozzájárulás fokozottabb tudatosítása 
szükséges ahhoz, hogy a hatóságok 
beavatkozhassanak, ha valószínűnek tűnik, 

(63) A transzeurópai közlekedési hálózat 
megvalósítását felgyorsíthatja a beruházási 
szervezetek, bankok, vállalatok és 
vállalkozások részvétele, ideértve azokat 
is, amelyek egy harmadik országbeli 
természetes személy vagy vállalkozás 
tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, 
köztük a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozásokat is. Bizonyos 
körülmények között azonban egy harmadik 
országbeli természetes személy vagy 
vállalkozás tulajdonában vagy ellenőrzése 
alatt álló vállalkozás közös érdekű 
projektben való részvétele vagy 
hozzájárulása veszélyeztetheti az EU 
biztonságát vagy közrendjét. Az (EU) 
2019/452 rendelet26 szerinti 
együttműködési mechanizmus sérelme 
nélkül és azon túlmenően az ilyen részvétel 
vagy hozzájárulás fokozottabb tudatosítása 
szükséges ahhoz, hogy a hatóságok 
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hogy a részvétel vagy hozzájárulás hatást 
gyakorol az Unió biztonságára vagy 
közrendjére, és nem tartozik az (EU) 
2019/452 rendelet hatálya alá.

beavatkozhassanak, ha valószínűnek tűnik, 
hogy a részvétel vagy hozzájárulás hatást 
gyakorol az Unió biztonságára vagy 
közrendjére, és nem tartozik az (EU) 
2019/452 rendelet hatálya alá.

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/452 rendelete (2019. március 19.) az 
Unióba irányuló közvetlen külföldi 
befektetések átvilágítási keretének 
létrehozásáról (HL L 79I., 2019.3.21., 1. 
o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/452 rendelete (2019. március 19.) az 
Unióba irányuló közvetlen külföldi 
befektetések átvilágítási keretének 
létrehozásáról (HL L 79I., 2019.3.21., 1. 
o.).

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Bár a karbantartás továbbra is a 
tagállamok fő feladata, a szolgáltatások 
magas színvonalának biztosítása 
érdekében fontos, hogy a transzeurópai 
közlekedési hálózatot a megépítését 
követően megfelelően karbantartsák. Az 
infrastrukturális projektek tervezése és 
beszerzése során életciklus-szemléletet kell 
alkalmazni.

(64) Bár a karbantartás továbbra is a 
tagállamok fő feladata, a Bizottságnak a 
tagállamokkal együttműködve pontos 
stratégiát kell kidolgoznia annak 
érdekében, hogy konkrét 
kötelezettségvállalások révén biztosítsák, 
hogy a transzeurópai közlekedési hálózatot 
a megépítését követően megfelelően 
karbantartják, és hogy a hálózat az évek 
során garantálja a szolgáltatások magas 
színvonalát, a biztonsági és védelmi 
előírásokat, valamint a hozzáférhetőséget. 
Az infrastrukturális projektek tervezése és 
beszerzése során életciklus-szemléletet kell 
alkalmazni.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
67 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67a) A transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastrukturális fejlesztésének 
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hatékony és eredményes 
megvalósításában az európai 
koordinátorok döntő szerepet játszanak 
azáltal, hogy strukturált párbeszédet 
folytatnak a regionális és helyi 
hatóságokkal és az összes érintett érdekelt 
féllel.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
67 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67b) E strukturált párbeszéd keretében 
és életképes logisztikai és modális 
alternatívák hiányában az Európai 
Bizottságnak intézkedéseket kell hoznia, 
hogy visszatartsa a tagállamokat attól, 
hogy egyoldalú, határokon átnyúló 
korlátozásokat vezessenek be a 
hálózatban, különösen a központi 
csomópontokban, és így elkerülhető 
legyen a személyek, szolgáltatások vagy 
áruk határokon való áthaladásának 
akadályozása.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) Figyelembe véve a katonai 
mobilitásról szóló, 2018. márciusi uniós 
cselekvési tervet27, a Bizottságnak 
értékelnie kell, hogy szükség van-e a 
transzeurópai közlekedési hálózat oly 
módon történő kiigazítására, hogy az 
tükrözze az infrastruktúra katonai 
használatát. A transzeurópai közlekedési 
hálózat és a katonai követelmények közötti 
hiányelemzés28 alapján további utakat és 
vasutakat kell bevonni a transzeurópai 

(71) Figyelembe véve a katonai 
mobilitásról szóló, 2018. márciusi uniós 
cselekvési tervet27, a Bizottságnak 
értékelnie kell, hogy szükség van-e a 
transzeurópai közlekedési hálózat oly 
módon történő kiigazítására, hogy 
megerősítsék az infrastruktúra stratégiai 
szakaszait a katonai és kettős 
felhasználásuk támogatása érdekében. A 
transzeurópai közlekedési hálózat és a 
katonai követelmények közötti 
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hálózatba a polgári és katonai közlekedési 
hálózatok közötti szinergikus hatások 
fokozása érdekében.

hiányelemzés28 alapján további utakat és 
vasutakat kell bevonni a transzeurópai 
hálózatba a polgári és katonai közlekedési 
hálózatok közötti szinergikus hatások 
fokozása érdekében.

__________________ __________________
27 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a katonai 
mobilitásról szóló cselekvési tervről 
(JOIN(2018) 5 final).

27 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a katonai 
mobilitásról szóló cselekvési tervről 
(JOIN(2018) 5 final).

28 Közös szolgálati munkadokumentum – 
A katonai követelmények és a 
transzeurópai közlekedési hálózatra 
vonatkozó követelmények összevetésével 
készült, aktualizált hiányelemzés (2020. 
július 17., SWD(2020) 144 final).

28 Közös szolgálati munkadokumentum – 
A katonai követelmények és a 
transzeurópai közlekedési hálózatra 
vonatkozó követelmények összevetésével 
készült, aktualizált hiányelemzés (2020. 
július 17., SWD(2020) 144 final).

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
71 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71a) Mivel az Unión belüli 
élelmezésbiztonság és élelmiszer-biztonság 
biztosítása szempontjából döntően fontos 
a belső piac zavartalan működése, 
valamint az élelmezésbiztonság 
garantálásáról és az élelmiszerrendszerek 
rezilienciájának megerősítéséről szóló, 
2022. márciusi bizottsági közlemény1a 
fényében a Bizottságnak szükség esetén át 
kell alakítania a transzeurópai 
közlekedési hálózatot, hogy az magába 
foglalja az agrár-élelmiszeripari termelés 
főbb helyszíneit is, különös figyelmet 
fordítva bizonyos friss és romlandó 
termékekkel kapcsolatos szállítási 
igényekre.
__________________
1a A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
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Bizottságának az élelmezésbiztonság 
garantálásáról és az élelmiszerrendszerek 
rezilienciájának megerősítéséről 
(COM(2022) 133 final).

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
71 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71b) A Földközi-tenger keleti és nyugati 
partját összekötő dél-európai közlekedési 
folyosó hiánya alááshatja e rendelet 
célkitűzéseit, ezért a rendeletben előírt 
felülvizsgálat keretében foglalkozni kell 
vele.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
71 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71c) Az e rendeletben meghatározott, a 
kibővített és megerősített közlekedési 
infrastruktúrára vonatkozó 
követelmények teljesítéséhez arányos és 
elegendő beruházásra van szükség, ezért a 
közlekedési vállalkozásoknak a 2050-ig 
tartó időszakra megfelelő beruházási 
terveket kell készíteniük. Mivel a jelenlegi 
többéves pénzügyi keret (2021–2027) 
időtartama rövid, ráadásul 2027-ben 
várhatóan megszűnik az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, ez akadályt 
jelent a beruházások tervezésénél, 
különösen a vasúti ágazatban. 
Következésképpen az említett igények 
kielégítésére az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programjaiból további generációkat kell 
előirányozni.



PE730.131v02-00 30/62 AD\1260216HU.docx

HU

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Az iránymutatások és az uniós 
szinten rendelkezésre álló vonatkozó 
pénzügyi eszközök programozása közötti 
lehető legnagyobb összhang érdekében a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
finanszírozásának összhangban kell lennie 
e rendelettel és többek között a 
2021/1153/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeleten kell alapulnia29. Emellett 
a hálózati finanszírozásnak az egyéb uniós 
jogszabályok alapján rendelkezésre álló 
pénzügyi keretösszegekre és a 
finanszírozási eszközökre, többek között 
az InvestEU programra, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközre, a kohéziós 
politikára, a Horizont Európa 
keretprogramra, valamint az Európai 
Beruházási Bank által létrehozott más 
finanszírozási eszközökre is építenie kell. 
A közös érdekű projektek 
finanszírozásának lehetővé tétele 
érdekében az (EU) 2021/1153 rendeletben 
említett „multimodális logisztikai 
platform”, „tengeri gyorsforgalmi út” és 
„telematikai alkalmazás” fogalmait rendre 
az e rendeletben meghatározott 
„multimodális áruterminál”, „Európai 
Tengeri Térség” és „közlekedési IKT-
rendszer” fogalmaival egyezően kell 
értelmezni. Ugyanebből a célból az (EU) 
2021/1153 rendeletben említett 
„törzshálózat” fogalmát úgy kell 
értelmezni, hogy az magában foglalja az e 
rendeletben meghatározott „kiterjesztett 
törzshálózat” fogalmát is.

(72) Az iránymutatások és az uniós 
szinten rendelkezésre álló vonatkozó 
pénzügyi eszközök programozása közötti 
lehető legnagyobb összhang érdekében a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
finanszírozásának összhangban kell lennie 
e rendelettel és többek között a 
2021/1153/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeleten kell alapulnia29. Emellett 
– figyelembe véve a transzeurópai 
közlekedési hálózat befejezéséhez 
kapcsolódó jelentős költségeket – a 
finanszírozásnak az egyéb uniós 
jogszabályok alapján rendelkezésre álló 
eszközök, többek között az InvestEU 
program, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz, a kohéziós 
politika, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, a Horizont Európa keretprogram, 
valamint az Európai Beruházási Bank által 
létrehozott más finanszírozási eszközök 
keretében nyújtott társfinanszírozásra is 
építenie kell. A közös érdekű projektek 
finanszírozásának lehetővé tétele 
érdekében az (EU) 2021/1153 rendeletben 
említett „multimodális logisztikai 
platform”, „tengeri gyorsforgalmi út” és 
„telematikai alkalmazás” fogalmait rendre 
az e rendeletben meghatározott 
„multimodális áruterminál”, „Európai 
Tengeri Térség” és „közlekedési IKT-
rendszer” fogalmaival egyezően kell 
értelmezni. Ugyanebből a célból az (EU) 
2021/1153 rendeletben említett 
„törzshálózat” fogalmát úgy kell 
értelmezni, hogy az magában foglalja az e 
rendeletben meghatározott „kiterjesztett 
törzshálózat” fogalmát is.

__________________ __________________
29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2021/1153 rendelete (2021. július 7.) az 

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2021/1153 rendelete (2021. július 7.) az 
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Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU 
és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 249., 2021.7.14., 
38. o.).

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU 
és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 249., 2021.7.14., 
38. o.).

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A transzeurópai közlekedési hálózat 
célkitűzéseinek eléréséhez – különös 
tekintettel az uniós közlekedési rendszer 
dekarbonizációjára és digitalizációjára – 
szilárd szabályozási keretre van szükség. A 
tagállamoknak ambiciózus reformokat kell 
végrehajtaniuk ahhoz, hogy megfeleljenek 
a fenntartható közlekedés kapcsán az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásoknak. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz a közlekedés 
fenntarthatóbbá tételét, a kibocsátások 
csökkentését, valamint a biztonság és a 
hatékonyság javítását célzó reformokat és 
beruházásokat egyaránt támogatja. Az erre 
irányuló releváns intézkedéseket a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tartalmazzák.

(73) A transzeurópai közlekedési hálózat 
célkitűzéseinek eléréséhez – különös 
tekintettel az uniós közlekedési rendszer 
dekarbonizációjára és digitalizációjára – 
szilárd szabályozási keretre van szükség. A 
tagállamoknak ambiciózus reformokat kell 
végrehajtaniuk ahhoz, hogy megfeleljenek 
a fenntartható közlekedés kapcsán az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásoknak. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz a közlekedés 
fenntarthatóbbá tételét, a kibocsátások 
csökkentését, valamint a biztonság és a 
hatékonyság javítását célzó reformokat és 
beruházásokat egyaránt támogatja. Az erre 
irányuló releváns intézkedéseket a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tartalmazzák. 
Ennek fényében a Bizottságnak 
biztosítania kell a transzeurópai 
közlekedési hálózat és a nemzeti 
beruházási projektek megfelelő 
összehangolását, hogy garantálni 
lehessen az uniós és a nemzeti 
pénzeszközökkel, például a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
keretében végrehajtott beruházások teljes 
integrációját és összehangolását.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – o pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „fenntartható városi mobilitási 
terv”: stratégiai mobilitási tervezésre 
szolgáló dokumentum, amelynek célja a 
funkcionális városi térséghez (valamint 
annak vonzáskörzetéhez) való hozzáférés 
és a térségen belüli mobilitás javítása a 
személyek, a vállalkozások és az áruk 
számára;

o) „fenntartható városi mobilitási 
terv”: stratégiai mobilitási tervezésre 
szolgáló dokumentum, amelynek célja a 
funkcionális városi térséghez (valamint 
annak vonzáskörzetéhez és a peremterületi 
ipari központokhoz) való hozzáférés és a 
térségen belüli mobilitás javítása a 
személyek, a vállalkozások és az áruk 
számára;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „terminálon belüli műveletek 
költségei”: az ilyen műveletek elvégzésével 
kapcsolatban a terminálon belül 
felmerülő, fuvarozók által viselt költségek;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – z pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

z) „tengeri kikötő”: olyan vízi és 
egyben szárazföldi terület, amely 
infrastruktúrája és berendezései révén 
lehetővé teszi elsősorban a vízi járművek 
fogadását, azok ki- és berakodását, az áruk 
tárolását, fogadását és feladását, valamint 
az utasok, a személyzet és más személyek 
be- és kiszállását; ideértendő továbbá 
minden egyéb olyan infrastruktúra is, 
amelyekre a kikötő területén a 
fuvarozóknak szükségük van;

z) „tengeri kikötő”: olyan vízi és 
egyben szárazföldi terület, amely 
infrastruktúrája és berendezései révén 
lehetővé teszi elsősorban a vízi járművek 
fogadását, azok ki- és berakodását, az áruk 
tárolását, fogadását és kiadását vagy 
továbbítását, valamint az utasok, a 
személyzet és más személyek be- és 
kiszállását; ideértendő továbbá minden 
egyéb olyan infrastruktúra is, amelyekre a 
kikötő területén a fuvarozóknak szükségük 
van;
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A transzeurópai közlekedési hálózat 
erősíti az Unió társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióját, hozzájárul a 
fenntartható, hatékony és reziliens 
egységes európai közlekedési térség 
létrehozásához, megsokszorozza a 
használók számára az előnyöket, és 
elősegíti az inkluzív növekedést. Uniós 
hozzáadott értéket képvisel azáltal, hogy 
hozzájárul a következő négy kategóriába 
tartozó célkitűzések megvalósításához:

(2) A transzeurópai közlekedési hálózat 
erősíti az Unió társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióját, hozzájárul a belső piac 
megerősítéséhez egy olyan fenntartható, 
hatékony, digitalizált és reziliens egységes 
európai közlekedési térség létrehozása 
révén, amely megsokszorozza valamennyi 
használó számára az előnyöket, többek 
között a jó hozzáférhetőséget, és elősegíti 
az inkluzív növekedést. Uniós hozzáadott 
értéket képvisel azáltal, hogy hozzájárul a 
következő négy kategóriába tartozó 
célkitűzések megvalósításához:

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a fenntarthatóbb közlekedési 
módok nagyobb mértékű használatának 
lehetővé tétele, többek között az Unió 
egészére kiterjedő nagy sebességű 
távolsági vasúti személyszállítási hálózat, 
teljes mértékben átjárható vasúti 
árufuvarozási hálózat, megbízható belvízi 
hajózási hálózat és rövid távú tengeri 
fuvarozási hálózat továbbfejlesztése révén;

ii. a fenntarthatóbb közlekedési 
módok nagyobb mértékű használatának 
lehetővé tétele, többek között, de nem 
kizárólag, az Unió egészére kiterjedő nagy 
sebességű távolsági vasúti 
személyszállítási hálózat, teljes mértékben 
átjárható vasúti árufuvarozási hálózat, 
megbízható belvízi hajózási hálózat és 
rövid távú tengeri fuvarozási hálózat 
továbbfejlesztése révén;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Unió összes régiójának 
hozzáférhetősége és összekapcsoltsága, a 
legkülső régiókat és az egyéb távoli 
területeket, a szigeti régiókat, a 
peremterületeket és a hegyvidéki 
területeket, valamint a ritkán lakott 
területeket is beleértve;

i. az összes uniós 
régióhozzáférhetőségének és 
összekapcsoltságának javítása, a legkülső 
régiókat és az egyéb távoli területeket, a 
szigeti régiókat, a peremterületeket és a 
hegyvidéki területeket, valamint a ritkán 
lakott területeket is beleértve;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a kkv-k közlekedési 
infrastruktúrához való hozzáférésének 
javítása;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – vii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia. az elszigetelt és a periférián lévő 
termelési központokban működő 
vállalkozások és kkv-k számára több 
összeköttetés és fenntartható, magas 
színvonalú közlekedési megoldás 
biztosítása.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a használók számára az előnyök 
számának növelése a következők révén:

d) valamennyi használó számára az 
előnyök számának növelése a következők 
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révén:

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. zökkenőmentes utazási élmény 
biztosítása a használók számára, beleértve 
az utasjogok széles körű védelmét és az 
árak átláthatóságát;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – ii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iib. lehetőségek és nagyobb gazdasági 
előnyök teremtése a vállalkozások és kkv-
k számára, beleértve a magas színvonalú, 
intermodális, gyors és fenntartható 
áruszállításhoz való hozzáférésük 
javítását, hogy lehetővé váljon a 
periférián lévő és elszigetelt termelési 
központok és a sűrűn lakott, nagy 
kereskedelmi értékű területek közötti 
összeköttetés;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. annak biztosítása, hogy a stratégiai 
infrastruktúrák polgári és katonai célokra 
egyaránt használhatók legyenek;
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak és a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésében részt vevő valamennyi köz- 
és magánjogi szervezetnek 
megkülönböztetéstől mentes, szabad 
hozzáférést és tisztességes versenyt kell 
biztosítaniuk. Ezt az uniós átláthatósági 
politikára vonatkozó határozatokkal 
összhangban kell megvalósítani.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az infrastruktúra integrációjának és 
összekapcsolásának optimalizálása;

b) az infrastruktúra integrációjának és 
összekapcsolásának optimalizálása a városi 
csomópontok, a nagyobb városok és a 
peremterületek között;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az alternatív üzemanyagok 
elektromos és egyéb töltő-
infrastruktúrájának kiépítése;

c) az alternatív üzemanyagok – 
felhasználók számára könnyen 
hozzáférhető – elektromos és egyéb töltő-
infrastruktúrájának kiépítése;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a más hálózatokkal, különösen a 
transzeurópai energia- és/vagy távközlési 
hálózatokkal elérhető szinergikus hatások 
figyelembevétele;

f) a más hálózatokkal, köztük az aktív 
módok hálózataival, és különösen a 
transzeurópai energia- és/vagy távközlési 
hálózatokkal elérhető szinergikus hatások 
figyelembevétele;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átfogó hálózat a transzeurópai 
közlekedési hálózat minden meglévő és 
tervezett közlekedési infrastruktúráját, 
továbbá az ilyen infrastruktúra hatékony, 
valamint társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból fenntartható használatának 
előmozdítására irányuló intézkedéseket 
foglalja magában.

(2) Az átfogó hálózat a transzeurópai 
közlekedési hálózat minden meglévő és 
tervezett közlekedési infrastruktúráját, 
továbbá az ilyen infrastruktúra hatékony, 
valamint társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból fenntartható használatának 
előmozdítására irányuló, az 5. cikk (1) 
bekezdésében előírt intézkedéseket foglalja 
magában.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján előírhatja a tagállamok számára, hogy 
hozzanak létre egyetlen gazdasági egységet 
a közös érdekű, határokon átnyúló 
infrastrukturális projektek kivitelezésére és 
irányítására. Az érintett európai 
koordinátornak megfigyelői státusszal kell 
rendelkeznie az említett gazdasági egység 
igazgatótanácsában vagy 
felügyelőbizottságában, vagy 
mindkettőben.

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján előírhatja a tagállamok számára, hogy 
hozzanak létre egyetlen gazdasági egységet 
a közös érdekű, határokon átnyúló 
infrastrukturális projektek kivitelezésére és 
irányítására, és fogadjanak el ehhez 
kapcsolódó konkrét intézkedéseket. 
Amennyiben ilyen egyetlen gazdasági 
egységet hoznak létre, annak meg kell 
felelnie a hozzáférhetőségre vonatkozó 
uniós és nemzeti jogszabályoknak. Az 
érintett európai koordinátornak 
megfigyelői státusszal kell rendelkeznie az 
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említett gazdasági egység 
igazgatótanácsában vagy 
felügyelőbizottságában, vagy 
mindkettőben. Státuszából adódóan az 
érintett európai koordinátor az 
együttműködés megerősítését célzó 
intézkedéseket javasolhat az érdekelt 
tagállamoknak és az Európai 
Bizottságnak, vagy javasolhatja, hogy az 
előbbiek fogadjanak el bizonyos, általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokat 
létrehozó egyedi határozatokat.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a közlekedési módok optimális 
integrációjának és a közlekedési módok 
közötti átjárhatóságnak a biztosítása;

c) a közlekedési módok optimális 
integrációjának és a közlekedési módok 
közötti átjárhatóságnak a városi és sűrűn 
lakott területeken, a gazdasági érdekű 
területeken, a peremterületeken, valamint 
part menti és távoli területeken történő 
biztosítása;

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hálózathoz való hozzáférés 
elősegítése a közlekedési rendszerek 
összes használója számára, beleértve a 
fogyatékossággal élő vagy csökkent 
mozgásképességű személyeket és a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb 
személyeket is;

Módosítás 67
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az árufuvarozási és szállítási 
szolgáltatásokhoz való könnyű és 
digitalizált hozzáférés biztosítása – 
intermodális terminálok és létesítmények 
használatának kivételével – a fuvarozók, 
valamint minden vállalkozás és kkv 
számára annak érdekében, hogy 
előmozdítsák a fenntartható multimodális 
árufuvarozási szolgáltatások feladók általi 
igénybevételét;

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. szinergiák keresése valamennyi 
közlekedési mód között, beleértve az aktív 
módokat is, valamint az aktív mobilitás 
akadályainak felszámolása az 
infrastruktúra korszerűsítése során;

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nagy teljesítményű, teljes 
mértékben átjárható és nagy sebességű 
vasúti személyszállítási hálózat fejlesztése, 
amely az Unió egészére kiterjedően városi 
csomópontokat köt össze;

b) nagy teljesítményű, teljes 
mértékben átjárható és nagy sebességű 
vasúti személyszállítási hálózat fejlesztése, 
amely az Unió egészére kiterjedően városi 
csomópontokat, valamint fővárosokat és 
nagyvárosokat köt össze;

Módosítás 70
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vasútvonalak, beleértve a 
következőket:

a) nagy sebességű és hagyományos 
vasútvonalak, beleértve a következőket:

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) biztosítson elegendő számú 
biztonságos átkelőhelyet az aktív módok 
számára az aktív mobilitás aránytalan 
megzavarásának elkerülése érdekében, 
anélkül, hogy veszélyeztetné a szolgáltatás 
minőségét, különösen a nagysebességű 
vonatok esetében;

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely tagállam kérésére, kellően 
indokolt esetekben a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján egyéb mentességeket is 
adhat a (2) bekezdésben említett 
követelmények tekintetében. Minden 
mentességi kérelemnek társadalmi-
gazdasági költség-haszon elemzésen és az 
átjárhatóságra gyakorolt hatás értékelésén 
kell alapulnia. A mentességnek meg kell 
felelnie az (EU) 2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv58 
követelményeinek, adott esetben pedig 
koordináció és megállapodás szükséges a 
szomszédos tagállammal vagy 
tagállamokkal.

b) valamely tagállam kérésére, 
kizárólag kellően indokolt esetekben a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
egyéb mentességeket is adhat a (2) 
bekezdésben említett követelmények 
tekintetében. Minden mentességi 
kérelemnek a nagy gazdasági jelentőségű 
városi és ipari területeken működő 
vállalkozások és kkv-k számára 
létfontosságú szolgáltatások 
megőrzésének szükségességét figyelembe 
vevő társadalmi-gazdasági költség-haszon 
elemzésen és az átjárhatóságra és a 
hozzáférhetőségre gyakorolt hatás 
értékelésén kell alapulnia. A mentességnek 
meg kell felelnie az (EU) 2016/797 európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv58 
követelményeinek, adott esetben pedig 
koordináció és megállapodás szükséges a 
szomszédos tagállammal vagy 
tagállamokkal.

__________________ __________________
58 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/797 irányelve (2016. május 11.) a 
vasúti rendszer Európai Unión belüli 
kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 138., 
2016.5.26., 44. o.).

58 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/797 irányelve (2016. május 11.) a 
vasúti rendszer Európai Unión belüli 
kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 138., 
2016.5.26., 44. o.).

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – c pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiterjesztett törzshálózatban vagy annak 
szakaszain található személyforgalmi vonal 
építésekor vagy korszerűsítésekor a 
tagállamoknak tanulmányt kell készíteniük 
a nagyobb sebesség megvalósíthatóságának 
és gazdasági relevanciájának elemzése 
céljából, és a vonalat arra a nagyobb 
sebességre kell megépíteniük vagy 
korszerűsíteniük, amelynek 
megvalósíthatósága és gazdasági 
relevanciája bizonyított.

A kiterjesztett törzshálózatban vagy annak 
szakaszain található személyforgalmi vonal 
építésekor vagy korszerűsítésekor a 
tagállamoknak adott esetben tanulmányt 
kell készíteniük a nagyobb sebesség 
megvalósíthatóságának és gazdasági 
relevanciájának elemzése céljából, és a 
vonalat arra a nagyobb sebességre kell 
megépíteniük vagy korszerűsíteniük, 
amelynek megvalósíthatósága és gazdasági 
relevanciája bizonyított. A tanulmánynak 
figyelembe kell vennie az építési vagy 
korszerűsítési szakaszban az utasokra 
gyakorolt lehetséges hatást is.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely tagállam kérésére, kellően 
indokolt esetekben a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján egyéb mentességeket is 
adhat a (2)–(4) bekezdésben említett 

b) valamely tagállam kérésére, 
kizárólag kellően indokolt esetekben a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
egyéb mentességeket is adhat a (2)–(4) 
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követelmények tekintetében. Mentesség 
társadalmi-gazdasági költség-haszon 
elemzés és az átjárhatóságra gyakorolt 
hatás értékelése alapján adható. A 
mentességnek meg kell felelnie az (EU) 
2016/797 irányelv követelményeinek, adott 
esetben pedig koordináció és megállapodás 
szükséges a szomszédos tagállammal vagy 
tagállamokkal.

bekezdésben említett követelmények 
tekintetében. Mentesség a nagy gazdasági 
jelentőségű városi és ipari területeken 
működő vállalkozások és kkv-k számára 
létfontosságú szolgáltatások 
megőrzésének szükségességét figyelembe 
vevő elemzés és az átjárhatóságra és a 
hozzáférhetőségre gyakorolt hatás 
értékelése alapján adható. A mentességnek 
meg kell felelnie az (EU) 2016/797 
irányelv követelményeinek, adott esetben 
pedig koordináció és megállapodás 
szükséges a szomszédos tagállammal vagy 
tagállamokkal.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) helyezzék üzembe az ERTMS 
rendszert;

a) helyezzék üzembe az ERTMS 
rendszert, emellett biztosítsák az ERTMS 
összehangolt és harmonizált kiépítését a 
pálya mentén és a vonatokon;

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vasúti közlekedés által okozott zaj 
és vibráció hatásának enyhítése, elsősorban 
a járművekre és az infrastruktúrára 
vonatkozó intézkedések révén, ezen belül 
zajvédő falak segítségével;

a) adott esetben a vasúti közlekedés 
által okozott zaj és vibráció hatásának 
enyhítése, elsősorban a járművekre és az 
infrastruktúrára vonatkozó intézkedések 
révén, ezen belül zajvédő falak 
segítségével;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) vasúti infrastruktúra kiépítésekor 
vagy korszerűsítésekor az aktív 
közlekedési módok előmozdítása 
érdekében a gyalogos és kerékpáros 
útvonalak folytonosságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása;

f) vasúti infrastruktúra kiépítésekor 
vagy korszerűsítésekor az aktív 
közlekedési módok előmozdítása 
érdekében a gyalogos és kerékpáros 
összeköttetések folytonosságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása és 
szinergiák keresése ezekkel az 
összeköttetésekkel;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) innovatív alternatívüzemanyag-
technológiák – például a villamosítási 
követelmény alól mentesülő szakaszokon 
hidrogéntechnológia – kifejlesztése a vasút 
számára.

g) adott esetben innovatív 
alternatívüzemanyag-technológiák – 
például a villamosítási követelmény alól 
mentesülő szakaszokon 
hidrogéntechnológia – kifejlesztése a vasút 
számára.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) lehetséges szinergiák más 
közlekedési módokkal, köztük az aktív 
módokkal, más infrastruktúrák bevonása 
érdekében a vasútvonalak mentén vagy 
hidakon és alagutakban.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok – amennyiben 
lehetséges és arányos – elegendő számú 
biztonságos átkelőhelyet biztosítanak az 
aktív módok számára az aktív mobilitás 
aránytalan megzavarásának elkerülése 
érdekében.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) lehetséges szinergiák más 
közlekedési módokkal, köztük az aktív 
módokkal más infrastruktúrák bevonása 
érdekében a vízi utak mentén vagy 
hidakon.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k a) polgári és katonai célokra 
használt, kettős felhasználású 
infrastruktúra.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a logisztikai láncok és a nemzetközi 
tengeri kereskedelem rezilienciájának 
javítása, többek között az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

e) a logisztikai láncok és a nemzetközi 
tengeri kereskedelem rezilienciájának, 
valamint az energiaellátás biztonságának 
javítása, többek között az 
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tekintetében; éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
tekintetében;

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont – x a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xa. az aktív módok infrastruktúrái, 
például gyalog- és kerékpárutak, hidak 
vagy alagutak, beleértve az aktív 
módokhoz létrehozott alternatív 
útvonalakat is.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) pihenőhelyek állnak rendelkezésre 
egymástól legfeljebb 60 km távolságra, 
elegendő parkolóhelyet, biztonsági és 
védelmi berendezéseket, valamint 
megfelelő létesítményeket – többek között 
szaniterhelyiségeket – biztosítva, amelyek 
kielégítik a sokszínű munkaerő igényeit;

b) pihenőhelyek állnak rendelkezésre 
egymástól legfeljebb 60 km távolságra, 
elegendő parkolóhelyet, lényeges 
biztonsági és védelmi berendezéseket, 
valamint megfelelő létesítményeket – 
többek között szaniterhelyiségeket – 
biztosítva, amelyek kielégítik a sokszínű 
munkaerő igényeit;

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztonságos és védett 
parkolóhelyek állnak rendelkezésre 
egymástól legfeljebb 100 km távolságra, 
elegendő parkolóhelyet biztosítva a 
haszonjárművek számára, és eleget téve az 
(EU) 2020/1054 rendelet69 8. cikke (1) 

c) a biztonságos és védett parkolók 
állnak rendelkezésre egymástól legfeljebb 
100 km távolságra, vagy kellően indokolt 
esetekben és a forgalom sűrűsége, a piaci 
kereslet vagy más lényeges tényezők 
alapján a tagállamok mentességet 
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bekezdésének a) pontjában meghatározott 
követelményeknek;

kérhetnek a Bizottságtól a biztonságos és 
védett parkolók közötti nagyobb távolság 
lehetővé tétele érdekében. az ilyen 
parkolók elegendő parkolóhelyet 
biztosítanak a haszonjárművek számára, és 
megfelelnek  az (EU) 2020/1054 rendelet69 
8. cikke (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott követelményeknek;

__________________ __________________
69 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/1054 rendelete (2020. július 15.) az 
561/2006/EK rendeletnek a maximális napi 
és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, valamint a napi és heti 
pihenőidőre vonatkozó 
minimumkövetelmények tekintetében és a 
165/2014/EU rendeletnek a menetíró 
készülékkel történő helymeghatározás 
tekintetében történő módosításáról (HL 
L 249., 2020.7.31., 1. o.).

69 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/1054 rendelete (2020. július 15.) az 
561/2006/EK rendeletnek a maximális napi 
és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, valamint a napi és heti 
pihenőidőre vonatkozó 
minimumkövetelmények tekintetében és a 
165/2014/EU rendeletnek a menetíró 
készülékkel történő helymeghatározás 
tekintetében történő módosításáról (HL 
L 249., 2020.7.31., 1. o.).

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) elegendő számú biztonságos 
átkelőhely áll rendelkezésre az aktív 
módok számára az aktív mobilitás 
aránytalan megzavarásának elkerülése 
érdekében.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közúti infrastruktúra kiépítésekor 
vagy korszerűsítésekor az aktív 
közlekedési módok előmozdítása 
érdekében a gyalogos és kerékpáros 

d) a közúti infrastruktúra kiépítésekor 
vagy korszerűsítésekor az aktív 
közlekedési módok előmozdítása 
érdekében annak biztosítása, hogy a 
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útvonalak folytonosságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása.

közúti infrastruktúra ne akadályozza a 
gyalogos és kerékpáros összeköttetések 
folytonosságát és hozzáférhetőségét, és 
szinergiák keresése ezekkel az 
összeköttetésekkel;

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) lehetséges szinergiák más 
közlekedési módokkal, köztük az aktív 
módokkal, más infrastruktúrák bevonása 
érdekében a közutak mentén vagy 
hidakon és alagutakban.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság 2025. december 31-ig 
megvalósíthatósági tanulmányt készít az 
európai moduláris rendszerű 
járműveknek a TEN-T törzshálózat közúti 
infrastruktúrájában való lehetséges 
használatáról.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a repülőterek és az egyéb 
közlekedési módok infrastruktúrája közötti, 
valamint adott esetben a repülőterek és a 
városi csomópontok közötti multimodális 
összeköttetések javítása;

d) a repülőterek és az egyéb 
közlekedési módok infrastruktúrája közötti, 
valamint adott esetben a repülőterek és a 
városi csomópontok közötti multimodális 
összeköttetések javítása, beleértve a városi 
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légi mobilitási megoldásokat is;

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. fenntartható városi mobilitási terv 
elfogadása az V. melléklettel összhangban, 
amely különösen a különböző közlekedési 
módok integrálására, a hatékony 
kibocsátásmentes mobilitás előmozdítására 
(beleértve a fenntartható és 
kibocsátásmentes városi logisztikát is), 
valamint a levegő- és a zajszennyezés 
csökkentésére irányuló intézkedéseket 
tartalmaz, és figyelembe veszi a 
transzeurópai távolsági közlekedési 
forgalmat;

i. fenntartható városi mobilitási terv 
elfogadása és közzététele az V. melléklettel 
összhangban, amely különösen a 
különböző közlekedési módok 
integrálására, a hatékony kibocsátásmentes 
mobilitás előmozdítására (beleértve a 
fenntartható és kibocsátásmentes városi 
logisztikát is), valamint a levegő- és a 
zajszennyezés csökkentésére irányuló 
intézkedéseket tartalmaz, és figyelembe 
veszi a transzeurópai távolsági közlekedési 
forgalmat;

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. városi mobilitási adatok gyűjtése és 
benyújtása a Bizottsághoz városi 
csomópontonként, legalább az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, a forgalmi 
torlódásokra, a balesetekre és sérülésekre, a 
modális részarányokra és a mobilitási 
szolgáltatáshoz való hozzáférésre, valamint 
a levegő- és zajszennyezésre vonatkozóan. 
Ezt követően ezeket az adatokat minden 
évben be kell nyújtani;

ii. városi mobilitási adatok gyűjtése, 
benyújtása a Bizottsághoz és közzététele 
az (EU) 2019/1024 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel1a összhangban városi 
csomópontonként, legalább az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, a forgalmi 
torlódásokra, a balesetekre és sérülésekre, a 
modális részarányokra és a mobilitási 
szolgáltatáshoz való hozzáférésre, valamint 
a levegő- és zajszennyezésre vonatkozóan. 
Ezt követően ezeket az adatokat minden 
évben be kell nyújtani és közzé kell tenni;
__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/1024 irányelve (2019. 
június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról 
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és a közszféra információinak további 
felhasználásáról (HL L 172., 2019.6.26., 
56–83. o.)

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 2040. december 31-re: legalább egy 
multimodális áruterminál fejlesztése, 
amely elegendő átrakodási kapacitást 
biztosít a városi csomóponton belül vagy 
annak közelében.

d) 2040. december 31-re: legalább egy 
multimodális áruterminál fejlesztése, 
amely elegendő átrakodási kapacitást 
biztosít a városi csomóponton belül vagy 
annak közelében, lehetővé téve, hogy egy 
terminál egynél több városi csomópontot 
is kiszolgáljon, amennyiben a kapacitás 
ezt lehetővé teszi.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az elfogadott fenntartható városi 
mobilitási terveknek való megfelelés.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ INTELLIGENS ÉS REZILIENS 
KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK

AZ INTELLIGENS, HOZZÁFÉRHETŐ 
ÉS REZILIENS KÖZLEKEDÉSRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Módosítás 97



PE730.131v02-00 50/62 AD\1260216HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztonság és a fenntarthatóság 
javítása a személyek mozgása és az 
áruszállítás terén;

d) a biztonság és a fenntarthatóság 
javítása a személyek mozgása, a 
szolgáltatások és az áruszállítás terén;

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. biztonságtechnológiai 
berendezések és kompatibilis azonosítási 
szabványok bevezetése a hálózatokban;

i. kettős felhasználású technológiák, 
biztonságtechnológiai berendezések és 
kompatibilis azonosítási szabványok 
bevezetése a hálózatokban;

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közlekedési infrastruktúra biztonságot és 
védelmet nyújtson a személyek és áruk 
mozgása számára.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közlekedési infrastruktúra annak teljes 
életciklusa alatt biztonságot és védelmet 
nyújtson a személyek és áruk mozgása 
számára.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az infrastruktúrák építési 
szakaszában különös figyelmet fordítanak 
a munkavállalók védelmére.
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Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják az ellátási 
láncok és az alapvetően szükséges 
utazások folyamatos működését a TEN-T 
hálózat mentén, és elkerülik az esetleges 
hiányokat, szükség esetén a „zöld sávok” 
európai koordinátorokkal szoros 
együttműködésben történő aktiválásával.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés szerint bejelentett információk a 
közös érdekű projekt megvalósítására 
vonatkozó végleges határozat meghozatala 
előtt legalább tizenkét hónappal 
rendelkezésre álljanak. Az információknak 
tartalmazniuk kell különösen a 
következőket:

A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés szerint bejelentett információk a 
közös érdekű projekt megvalósítására 
vonatkozó végleges határozat meghozatala 
előtt legalább hat hónappal rendelkezésre 
álljanak. Az információknak tartalmazniuk 
kell különösen a következőket:

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vasúti infrastruktúra 
korlátozását vagy rendelkezésre nem 
állását eredményező karbantartási 
munkákat az (EU) 2017/2075 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
határozatnak1a megfelelően kell 
irányítani.
__________________
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1a A Bizottság (EU) 2017/2075 
felhatalmazáson alapuló határozata 
(2017. szeptember 4.) az egységes európai 
vasúti térség létrehozásáról 
szóló 2012/34/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv VII. mellékletének 
felváltásáról (HL L 295., 2017.11.14., 69–
73. o.).

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési infrastruktúrának 
zökkenőmentes mobilitást és 
hozzáférhetőséget kell lehetővé tennie 
valamennyi használó, különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek, 
köztük a fogyatékossággal élő vagy 
csökkent mozgásképességű személyek, 
valamint a legkülső régiók és az egyéb 
távoli területek, vidéki térségek, szigeti 
régiók, perem- és hegyvidéki területek, 
valamint a ritkán lakott területek lakosai 
számára.

(1) A közlekedési infrastruktúrának 
zökkenőmentes mobilitást és 
hozzáférhetőséget kell lehetővé tennie 
valamennyi használó, különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek, 
köztük a fogyatékossággal élő vagy 
csökkent mozgásképességű személyek, 
valamint a legkülső régiók és az egyéb 
távoli területek, vidéki térségek, szigeti 
régiók, perem- és hegyvidéki területek, 
valamint a ritkán lakott területek lakosai 
számára.

(2) A tagállamok előzetes felmérést 
végeznek az infrastruktúra és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatások 
hozzáférhetőségéről.
(3) A közlekedési infrastruktúra 
tervezésének, megépítésének, 
karbantartásának és korszerűsítésének 
meg kell felelnie az (EU) 2019/882 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1a I. 
és III. mellékletének – hatálybelépésüket 
követően –, valamint az egyéb vonatkozó 
uniós jogszabályokban meghatározott 
akadálymentességi követelményeknek.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/882 irányelve (2019. április 
17.) a termékekre és a szolgáltatásokra 
vonatkozó akadálymentességi 
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követelményekről (HL L 151., 2019.6.7., 
70–115. o.).

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az európai közlekedési folyosók 
hozzáférhetőségének javítására való 
összpontosítás valamennyi használó 
számára

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A horizontális prioritásokkal 
foglalkozó konzultatív fórumot az európai 
koordinátor hozza saját elnöklete mellett. 
Az érintett tagállamok és adott esetben az 
érintett ágazatok képviselői számára 
lehetővé kell tenni a fórumon való 
részvételt. A tagállamok nemzeti ERTMS-
koordinátort jelölnek ki az ERTMS 
konzultációs fórumán való részvételre. Az 
európai koordinátor emellett ad hoc 
munkacsoportokat is létrehozhat.

(4) A horizontális prioritásokkal 
foglalkozó konzultatív fórumot az európai 
koordinátor hozza saját elnöklete mellett. 
Az érintett tagállamok és az érintett 
ágazatok képviselői számára lehetővé kell 
tenni a fórumon való részvételt. A 
tagállamok nemzeti ERTMS-koordinátort 
jelölnek ki az ERTMS konzultációs 
fórumán való részvételre. Az európai 
koordinátor emellett ad hoc 
munkacsoportokat is létrehozhat.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai koordinátor a 
munkatervvel és annak végrehajtásával 
kapcsolatban konzultálhat a regionális és 
helyi önkormányzatokkal, az 

(6) Az európai koordinátor a 
munkatervvel és annak végrehajtásával 
kapcsolatban konzultálhat a regionális és 
helyi önkormányzatokkal, az 
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infrastruktúra-működtetőkkel, a 
fuvarozókkal – köztük különösen a vasúti 
árufuvarozás irányításának tagjaival –, 
továbbá az ellátási ágazattal, a közlekedési 
rendszereket használókkal és a civil 
társadalom képviselőivel. Ezenkívül az 
ERTMS-ért felelős európai koordinátor 
szorosan együttműködik az Európai Unió 
Vasúti Ügynökségével és az Európai Vasút 
közös vállalkozással, az Európai Tengeri 
Térségért felelős európai koordinátor pedig 
az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökséggel.

infrastruktúra-működtetőkkel, a 
fuvarozókkal – köztük különösen a vasúti 
árufuvarozás irányításának tagjaival –, 
továbbá az ellátási ágazattal, a közlekedési 
rendszereket használókkal, az 
akadálymentesítési szakértőkkel és a civil 
társadalom képviselőivel. Ezenkívül az 
ERTMS-ért felelős európai koordinátor 
szorosan együttműködik az Európai Unió 
Vasúti Ügynökségével és az Európai Vasút 
közös vállalkozással, az Európai Tengeri 
Térségért felelős európai koordinátor pedig 
az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökséggel.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) elemzés arra vonatkozóan, hogy a 
valamennyi használó számára 
akadálytalan és hozzáférhető mobilitást 
lehetővé tevő infrastruktúra milyen 
mértékben bizonyul időtállónak, és adott 
esetben a hálózat és a kapcsolódó 
szolgáltatások hozzáférhetőségének és 
átjárhatóságának időtállóvá tételét célzó 
intézkedésekre irányuló javaslat;

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok közötti viták esetén – 
amelyekbe a személyek, szolgáltatások 
vagy áruk szabad mozgásának 
akadályozását vagy korlátozását 
eredményező, egyoldalú, tagállami szintű 
intézkedések is beletartozhatnak – a 
Bizottság felkéri az érintett tagállamokat, 
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hogy mozdítsák elő az alternatív vasúti 
vagy közúti útvonalak aktiválását és 
irányítását, és e célból közvetítőként jár el.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendszeres, átfogó és 
átlátható jelleggel tájékoztatják a 
Bizottságot a közös érdekű projektek 
végrehajtása és az ezt célzó beruházások 
során elért előrehaladásról. A tájékoztatás 
magában foglalja az adatok éves 
továbbítását is a transzeurópai közlekedési 
hálózat interaktív térinformatikai és 
műszaki információs rendszerén (TENtec) 
keresztül. Tartalmazza a transzeurópai 
közlekedési hálózattal kapcsolatos közös 
érdekű projektekre vonatkozó műszaki és 
pénzügyi adatokat, valamint a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
kiépítésére vonatkozó adatokat.

(1) A tagállamok rendszeres, átfogó és 
átlátható jelleggel tájékoztatják a 
Bizottságot a közös érdekű projektek 
végrehajtása és az ezt célzó beruházások 
során elért előrehaladásról. A tájékoztatás 
magában foglalja az adatok éves 
továbbítását is a transzeurópai közlekedési 
hálózat interaktív térinformatikai és 
műszaki információs rendszerén (TENtec) 
keresztül. Tartalmazza a transzeurópai 
közlekedési hálózattal kapcsolatos közös 
érdekű projektekre vonatkozó műszaki és 
pénzügyi adatokat, adott esetben a TEN-T 
infrastruktúra és a személyszállítási 
szolgáltatások akadálymentességével 
kapcsolatos adatokat, valamint a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
kiépítésére és karbantartására vonatkozó 
adatokat.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják a TENtec 
információs rendszerben tárolt adatok 
minőségét, teljességét és 
következetességét. A nemzeti rendszerek 
és adatforrások lehetővé teszik a TENtec-
kel való automatizált adatcserét.

(3) A tagállamok biztosítják a TENtec 
információs rendszerben tárolt adatok 
minőségét, teljességét, hozzáférhetőségét 
és következetességét. A nemzeti 
rendszerek és adatforrások lehetővé teszik 
a TENtec-kel való automatizált adatcserét.
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Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EUMSZ 172. cikkének második 
bekezdésére is figyelemmel a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 60. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. és a II. 
melléklet kiigazítására, különösen a 20., 
24. és 32. cikkben meghatározott 
mennyiségi küszöbértékekből eredő 
lehetséges változások figyelembevétele 
céljából. A mellékletek kiigazításakor a 
Bizottság:

Az EUMSZ 172. cikkének második 
bekezdésére is figyelemmel a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 60. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. és a II. 
melléklet kiigazítására, különösen a 20., 
24. és 32. cikkben meghatározott 
mennyiségi küszöbértékekből vagy a 
biztonsági feltételek változásaiból eredő 
lehetséges változások figyelembevétele 
céljából. A mellékletek kiigazításakor a 
Bizottság:

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) új infrastruktúrákat és városi 
csomópontokat von be a transzeurópai 
közlekedési hálózatba, ha azokat az Unión 
belüli katonai mobilitás és 
élelmezésbiztonság biztosítása 
szempontjából kiemelten fontosnak 
tartják;

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projekt tervezési és kivitelezési 
szakaszában adott esetben be kell tartani a 
közös érdekű projektben érintett regionális 
és helyi önkormányzatok, valamint civil 

A projekt tervezési és kivitelezési 
szakaszában adott esetben be kell tartani a 
közös érdekű projektben érintett regionális 
és helyi önkormányzatok, ágazati 
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társadalmi szereplők bevonására és a velük 
folytatott konzultációra vonatkozó nemzeti 
eljárásokat. A Bizottság e tekintetben 
előmozdítja a bevált gyakorlatok cseréjét, 
különös tekintettel a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyek bevonására és a 
velük folytatott konzultációra.

partnerek, köztük kkv-k, valamint civil 
társadalmi szereplők, a használók 
képviselői és az akadálymentesítési 
szakértők bevonására és a velük folytatott 
konzultációra vonatkozó nemzeti 
eljárásokat. A Bizottság e tekintetben 
elősegíti a fenti folyamatot a bevált 
gyakorlatok cseréjének előmozdításával, 
különös tekintettel a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyek bevonására és a 
velük folytatott konzultációra.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok legalább tizenkét 
hónappal az elfogadás előtt értesítik a 
Bizottságot a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére irányuló nemzeti 
tervek és programok tervezetéről, illetve 
azok módosításáról. A Bizottság a 
tagállamtól kapott értesítést követő hat 
hónapon belül véleményt adhat ki arról, 
hogy a nemzeti tervek és programok 
tervezetei összhangban vannak-e az e 
rendeletben, továbbá a megfelelő 
folyosó(k)ra és a horizontális prioritásokra 
vonatkozó munkatervekben, valamint az 
54. cikk (1) bekezdésével összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott prioritásokkal. A tagállamok 
legkésőbb a vélemény közlésétől számított 
két hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot a véleményben 
megfogalmazott ajánlások végrehajtása 
céljából elfogadott intézkedésekről.

(3) A tagállamok legalább hat 
hónappal az elfogadás előtt értesítik a 
Bizottságot a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére irányuló nemzeti 
tervek és programok tervezetéről, illetve 
azok módosításáról. A Bizottság a 
tagállamtól kapott értesítést követő hat 
hónapon belül véleményt adhat ki arról, 
hogy a nemzeti tervek és programok 
tervezetei összhangban vannak-e az e 
rendeletben, továbbá a megfelelő 
folyosó(k)ra és a horizontális prioritásokra 
vonatkozó munkatervekben, valamint az 
54. cikk (1) bekezdésével összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott prioritásokkal. A tagállamok 
legkésőbb a vélemény közlésétől számított 
két hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot a véleményben 
megfogalmazott ajánlások végrehajtása 
céljából elfogadott intézkedésekről.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az említett felülvizsgálat során a 
Bizottság a tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően értékeli a Földközi-
tenger keleti és nyugati partját összekötő 
új dél-európai közlekedési folyosó 
létrehozását is.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Célok és célkitűzések: A 
fenntartható városi mobilitási terv központi 
célja a funkcionális városi térség 
megközelíthetőségének javítása, valamint 
magas színvonalú, biztonságos és 
fenntartható, alacsony kibocsátású, a 
funkcionális városi térségbe irányuló, azon 
áthaladó, valamint azon belüli mobilitás 
biztosítása. Kiemelten támogatja a 
kibocsátásmentes mobilitást és egy olyan 
városi közlekedési rendszer 
megvalósítását, amely hozzájárul a 
transzeurópai közlekedési hálózat jobb 
általános teljesítményéhez, különösen a 
kibocsátásmentes járművek 
zökkenőmentes közlekedését lehetővé tévő 
infrastruktúra, az első vagy utolsó 
kilométer megtételére alkalmas 
összeköttetést megkönnyítő multimodális 
személyszállítási csomópontok, valamint a 
városi csomópontokat kiszolgáló 
multimodális áruterminálok fejlesztésével.

1. Célok és célkitűzések: A 
fenntartható városi mobilitási terv központi 
célja a funkcionális városi térség 
megközelíthetőségének javítása, valamint 
magas színvonalú, biztonságos és 
fenntartható, alacsony kibocsátású, a 
funkcionális városi térségbe irányuló, azon 
áthaladó, valamint azon belüli mobilitás 
biztosítása az utasok és a teherforgalom 
számára. Kiemelten támogatja a 
kibocsátásmentes mobilitást és egy olyan 
városi közlekedési rendszer 
megvalósítását, amely hozzájárul a 
transzeurópai közlekedési hálózat jobb 
általános teljesítményéhez, különösen a 
kibocsátásmentes járművek 
zökkenőmentes közlekedését lehetővé tévő 
infrastruktúra, az első vagy utolsó 
kilométer megtételére alkalmas 
összeköttetést megkönnyítő multimodális 
személyszállítási csomópontok, valamint a 
városi csomópontokat kiszolgáló 
multimodális áruterminálok fejlesztésével. 
A fenntartható városi mobilitási terveknek 
figyelembe kell venniük a városi térségbe 
irányuló és onnan kiinduló ingázási 
utakat is.
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Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A különböző közlekedési módok 
integrációja: A fenntartható városi 
mobilitási terv a különböző közlekedési 
módok integrációja, valamint a 
zökkenőmentes és fenntartható mobilitást 
elősegítő intézkedések révén előmozdítja a 
multimodális közlekedést. Magában foglal 
a fenntarthatóbb közlekedési formák – 
például a közösségi közlekedés, az aktív 
mobilitás, valamint adott esetben a belvízi 
és tengeri közlekedés – modális 
részarányának növelését célzó 
intézkedéseket. Tartalmaz továbbá a 
kibocsátásmentes mobilitás előmozdítására 
irányuló intézkedéseket, különös tekintettel 
a városi flotta ökologizálására, a forgalmi 
torlódások csökkentésére és kiemelten a 
veszélyeztetett úthasználók közúti 
biztonságának javítására.

3. A különböző közlekedési módok 
integrációja: A fenntartható városi 
mobilitási terv a különböző közlekedési 
módok integrációja, valamint a 
zökkenőmentes és fenntartható mobilitást 
elősegítő intézkedések révén előmozdítja a 
multimodális közlekedést. Magában foglal 
a fenntarthatóbb közlekedési formák – 
például a közösségi közlekedés, az aktív 
mobilitás, valamint adott esetben a légi 
közlekedés, a belvízi és tengeri közlekedés 
– modális részarányának növelését célzó 
intézkedéseket. Tartalmaz továbbá a 
kibocsátásmentes mobilitás előmozdítására 
irányuló intézkedéseket, különös tekintettel 
a városi flotta ökologizálására, a forgalmi 
torlódások csökkentésére és kiemelten a 
veszélyeztetett úthasználók közúti 
biztonságának javítására.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Nyomon követés és 
teljesítménymutatók: A fenntartható városi 
mobilitási tervnek tartalmaznia kell 
legalább az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra, a forgalmi torlódásokra, a 
balesetekre és sérülésekre, a mobilitási 
szolgáltatások modális részarányára és 
hozzáférhetőségére vonatkozó, a városi 
közlekedési rendszer jelenlegi és jövőbeli 
teljesítményét megalapozó célkitűzéseket, 
célértékeket és mutatókat, valamint a 
városok levegő- és zajszennyezésére 
vonatkozó adatokat. A fenntartható városi 
mobilitási terv végrehajtását 

6. Nyomon követés és 
teljesítménymutatók: A fenntartható városi 
mobilitási tervnek tartalmaznia kell 
legalább az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra, a forgalmi torlódásokra, a 
balesetekre és sérülésekre, a mobilitási 
szolgáltatások modális részarányára és 
hozzáférhetőségére vonatkozó, a városi 
közlekedési rendszer jelenlegi és jövőbeli 
teljesítményét megalapozó célkitűzéseket, 
célértékeket és mutatókat, valamint a 
városok levegő- és zajszennyezésére 
vonatkozó adatokat. A fenntartható városi 
mobilitási terv végrehajtását 
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teljesítménymutatók segítségével kell 
nyomon követni. A tagállamoknak és az 
érintett hatóságoknak olyan 
mechanizmusokat kell alkalmazniuk, 
amelyek biztosítják a fenntartható városi 
mobilitási terv összhangját e melléklet 
rendelkezéseivel, valamint a terv jó 
minőségét.

teljesítménymutatók segítségével kell 
nyomon követni. A tagállamoknak és az 
érintett hatóságoknak olyan 
mechanizmusokat kell alkalmazniuk, 
amelyek biztosítják a fenntartható városi 
mobilitási terv összhangját e melléklet 
rendelkezéseivel, valamint a terv jó 
minőségét. A fenntartható városi 
mobilitási tervhez kapcsolódó eszközöknek 
stratégiai mutatókat is tartalmazniuk kell, 
amelyek értékelik a multimodális 
terminálok és a kombinált szállítási 
megoldások gazdasági jelentőségét a 
fuvarozók, a vállalkozások és a kkv-k 
érdekei szempontjából azzal a céllal, hogy 
a helyi közösségek számára nagy 
gazdasági jelentőséggel bíró városi 
területeken és peremterületeken kedvező 
feltételeket teremtsenek a fenntartható 
beruházások és a stratégiai tervezés 
számára.
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