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RÖVID INDOKOLÁS

Mivel az EU arra törekszik, hogy világelsővé váljon az innováció, a digitalizálás és a 
dekarbonizáció terén, az Európai Bizottság három jogalkotási „mobilitási csomagot” fogadott 
el, amelyek elsődleges célja a közlekedés biztonságosabbá, hozzáférhetőbbé és tisztábbá 
tétele, biztosítva ugyanakkor az európai ipar versenyképességét és a munkahelyeket. A 
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának előmozdítására irányuló 
intézkedések ésszerűsítéséről szóló rendeletre irányuló javaslat a harmadik, „Európa 
mozgásban” elnevezésű mobilitási csomag részét képezi.

A hatékony, intelligens és fenntartható szállítás elengedhetetlen az EU belső piacának 
hatékony működéséhez, és fontos elem a versenyképesség biztosításához, az új üzleti és 
foglalkoztatási lehetőségek megteremtéséhez, a környezet védelméhez és az éghajlatváltozás 
az alacsony kibocsátású mobilitás előmozdítása révén történő mérsékléséhez. Ezért fontos a 
jelentős uniós hozzáadott értékkel rendelkező közlekedési infrastrukturális beruházások 
fellendítése, különösen a TEN-T fejlesztése révén.

A TEN-T két tervezési szintje az átfogó hálózat (az összes európai régióra kiterjed, 2050-ig 
kell megvalósítani) és a törzshálózat (a legfontosabb összeköttetések, 2030-ig kell 
megvalósítani).

A TEN-T hálózat megvalósítása – különös tekintettel a határokon átnyúló kapcsolatokra és a 
megállapított időkereteken belül – csökkenteni fogja a szűk keresztmetszeteket, áthidalja a 
hiányzó összeköttetéseket, különösen a határokon átnyúló szakaszokon, valamint javítja a 
különböző közlekedési módok közötti interoperabilitást.

Aggályok merültek fel azonban amiatt, hogy a késedelmet és a jogi bizonytalanságot érintő, 
azonosított problémák miatt a TEN-T törzshálózat kiépítésének 2030. évi határideje nem 
teljesül.

A Bizottság javaslatának általános célja a késedelmek és a TEN-T projektek hatékony 
végrehajtását érintő nagyfokú bizonytalanság kezelése. A problémák hátterében álló, 
azonosított okok az alábbiak:

i) az engedélyezési eljárások több szakaszban és több hatóság közreműködésével 
zajlanak;

ii) a határidők vagy azok érvényesítésének hiánya;
iii) eltérő közbeszerzési eljárások a határokon átnyúló TEN-T projektek esetében;
iv) a határokon átnyúló projektek megvalósításával kapcsolatos koordinációs kihívások;
iv) az állami támogatásokra vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban észlelt 

bizonytalanságok.

A Bizottság javaslata ezért a következőkre összpontosít:

– a határokon átnyúló projektekre vonatkozó közbeszerzési eljárások fokozott 
összehangolása,
– egyszerűsítés és határidők meghatározása az engedélyezési szabályok tekintetében,
– a dokumentumok és adminisztratív eljárások egyszerűsítése valamennyi közlekedési 
mód esetében,
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– az infrastrukturális projektek során tapasztalt késedelmek csökkentése,
– a magánbefektetők bevonásának megkönnyítése,
– a nyilvános konzultációkra vonatkozó szabályok pontosítása.

A TEN-T hálózat elengedhetetlen az európai régiók fenntartható fejlesztéséhez. Az előadó 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a TEN-T figyelembe vegye a külső és szigeti 
régiókat, a legkülső régiókat és a szomszédos határokon átnyúló régiókat. Ezért az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) fontos eszköz e téren.

Az előadó elismeri az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz hozzáadott értékét a TEN-T 
vonatkozásában, mivel az a fenntartható növekedés és foglalkoztatás, valamint a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió tekintetében multiplikátorhatást gyakorol. Az uniós 
finanszírozás hatásának maximalizálása érdekében az előadó támogatja a magán- és állami 
finanszírozási rendszerek optimális felhasználását, tekintettel többek közt az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz és a Horizont 2020 az Európai Stratégiai Beruházási Alappal és 
más pénzügyi eszközökkel való ötvözésére.

Az előadó hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Bizottság, az európai koordinátorok és 
a többi érdekelt fél egyformán fontosnak tekintse a kisebb és a nagyobb TEN-T projekteket, 
illetve az ezek révén adott esetben keletkező rövid, közép- és hosszú távú előnyöket.

Az Európai Bizottság becslése szerint a TEN-T törzshálózat megvalósításához szükséges 
beruházások 2021 és 2030 között mintegy 500 milliárd EUR-t tesznek majd ki, 2030-ig évi 13 
millió munkahely létrehozásához járulnak hozzá, valamint az EU GDP-jének 1,8%-át kitevő 
többletbevételt generálnak.

Az előadó elismeri továbbá, hogy fontos megőrizni a TEN-T tervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatos környezetvédelmi szempontokat az alacsony kibocsátású közlekedés 
előmozdítása és az alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó célkitűzések 
teljesítése révén. Emellett a közlekedés tekintetében az egészségügyi és társadalmi jólétre 
vonatkozó valamennyi szempontot egyformán védeni kell.

A TEN-T projektek hatékony végrehajtásának alapja emellett az érdekelt felek a közlekedési 
infrastruktúra már igen korai tervezési szakaszába való bevonása és a nyilvánossággal, a civil 
társadalmi szervezetekkel és az érintett helyi hatóságokkal hatékony és kellő időben folytatott 
konzultációk megszervezése. A nemzeti, regionális és helyi szintű szociális és civil párbeszéd 
kulcsfontosságú hozzájárulást nyújthat a közlekedési infrastrukturális projektek társadalmi 
elfogadottságának megerősítéséhez, a hitelesség növeléséhez és a konfliktusok 
csökkentéséhez a projekt későbbi szakaszaiban.

Az előadó szerint annak biztosítása révén, hogy a projekt hatékonyan hozzájárul a regionális 
és helyi fejlődéshez, a projekt megítélése automatikusan javul és azt az emberek helyi szinten 
egyre inkább magukénak tekintik, mint a közérdeket szolgáló kezdeményezést.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a TEN-T kiépítése átfogó előnyökkel jár az uniós polgárok 
mindennapi életére nézve. E tekintetben fontos, hogy a tagállamok nemzeti 
infrastruktúraprojektekről a TEN-T célkitűzésekkel összhangban határozzanak, hogy olyan, 
integrált perspektívát biztosítsanak, amely nagyobb és fokozott mobilitást tesz lehetővé 
valamennyi uniós polgár számára, ami kulcsfontosságú tényező a társadalmi befogadás és a 
környezetvédelem szempontjából.
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MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 171. 
cikke (2) bekezdésére és 172.cikkére,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1315/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet22 közös 
keretet határoz meg a belső piac 
fejlesztését szolgáló korszerű, 
interoperábilis hálózatok létrehozására 
vonatkozóan. A transzeurópai közlekedési 
hálózatok (TEN-T) szerkezete kétrétegű: 
az átfogó hálózat biztosítja az Unió 
valamennyi régiójának összeköttetését, míg 
a törzshálózat a hálózatnak az Unió 
szempontjából legfontosabb stratégiai 
jelentőségű elemeiből áll. Az 
1315/2013/EU rendelet a megvalósításra 
vonatkozó kötelező megvalósítási célokat 
határoz meg a törzshálózat 2030-ig és az 
átfogó hálózat 2050-ig történő 
befejezésének előírásával.

(1) Az 1315/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet közös keretet 
határoz meg a belső piac fejlesztését 
szolgáló korszerű, interoperábilis hálózatok 
létrehozására vonatkozóan, amelynek 
során figyelembe kell venni a közlekedési 
ágazat és az új technológiák jövőbeli 
fejlesztési dinamikáját. A transzeurópai 
közlekedési hálózatok tervezése (TEN-T), 
tervezésének, fejlesztésének és 
üzemeltetésének célja a személyek és áruk 
intelligens, biztonságos és fenntartható
mobilitásának fejlesztése, biztosítva az 
Unió valamennyi régiója – beleértve a 
távoli, szigeti és legkülső régiókat is –
hozzáférését és összeköttetését, valamint 
hozzájárulva a további gazdasági 
növekedéshez és versenyképességhez, 
továbbra is törekedve a környezetvédelmi, 
társadalmi és fenntartható fejlesztési 
célok megvalósítására. A TEN-T
szerkezete kétrétegű: az átfogó hálózat 
biztosítja az Unió valamennyi régiójának 
összeköttetését, míg a törzshálózat a 
hálózatnak az Unió szempontjából 
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legfontosabb stratégiai jelentőségű 
elemeiből áll. Az 1315/2013/EU rendelet a 
megvalósításra vonatkozó kötelező 
megvalósítási célokat határoz meg a 
törzshálózat 2030-ig és az átfogó hálózat 
2050-ig történő befejezésének előírásával, 
olyan, intelligens, biztonságos és 
fenntartható mobilitás megvalósításának 
céljával, amely támogatja a városi, 
városkörnyéki és vidéki területek 
fejlesztését és összekapcsolódását, 
elősegítve a gazdasági fejlődést és a 
kohéziót.

__________________ __________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
1315/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
1315/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szükségesség és a kötelező 
határidők ellenére a tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a TEN-T megvalósítására 
irányuló beruházások közül sok szembesül 
bonyolult engedélyezési eljárásokkal, 
határokon átnyúló közbeszerzési 
eljárásokkal és egyéb eljárásokkal. E 
helyzet veszélyezteti a projektek időben 
történő végrehajtását és sok esetben 
jelentős késedelmet és költségnövekedést 
okoz. E problémák orvoslása és a TEN-T 
szinkronizált megvalósításának lehetővé 
tétele érdekében összehangolt fellépésre 
van szükség uniós szinten.

(2) A szükségesség és a kötelező 
határidők ellenére a tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a TEN-T megvalósítására 
irányuló beruházások közül sok szembesül 
lassú és nehézkes engedélyezési 
eljárásokkal, határokon átnyúló 
közbeszerzési eljárásokkal és egyéb
bonyolult eljárásokkal. E helyzet 
veszélyezteti a projektek időben történő 
végrehajtását és sok esetben jelentős 
késedelmet és költségnövekedést okoz, 
valamint bizonytalanságot a 
projektgazdák és potenciális 
magánbefektetők számára. E problémák 
orvoslása és a TEN-T szinkronizált 
megvalósításának lehetővé tétele 
érdekében összehangolt fellépésre van 
szükség uniós szinten. E tekintetben a 



AD\1169271HU.docx 7/20 PE626.907v02-00

HU

tagállamoknak nemzeti infrastrukturális 
terveikről a TEN-T célkitűzéseinek 
megfelelően kell dönteniük.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Számos tagállam jogi 
keretrendszere elsőbbséget biztosít 
bizonyos projektkategóriáknak azok 
gazdaság szempontjából betöltött stratégiai 
jelentősége alapján. Az elsőbbségi elbánást 
rövidebb határidők, párhuzamos eljárások 
vagy korlátozott fellebbezési határidők
jellemzik, biztosítva ugyanakkor, hogy az 
egyéb horizontális szakpolitikák 
célkitűzései szintén megvalósuljanak. Ilyen 
keret nemzeti jogi keretrendszeren belüli 
fennállása esetén annak automatikusan 
alkalmazandónak kell lennie az 
1315/2013/EU rendelet alapján közös 
érdekű projektekként elismert uniós 
projektekre.

(3) Számos tagállam jogi 
keretrendszere elsőbbséget biztosít 
bizonyos projektkategóriáknak, amelyekre
azok nagyobb európai hozzáadott értéke 
és a gazdaság szempontjából betöltött 
stratégiai jelentősége alapján gyorsított 
eljárásokat alkalmaznak. Az elsőbbségi 
elbánást a megszerzendő engedélyek 
számának csökkenése, rövidebb határidők, 
párhuzamos, egyszerűsített eljárások vagy 
korlátozott időkeretek jellemzik az 
engedélyezési eljárás lefolytatását vagy a 
fellebbezéseket illetően, biztosítva 
ugyanakkor, hogy az egyéb horizontális 
szakpolitikák célkitűzései szintén 
megvalósuljanak. Ilyen keret nemzeti jogi 
keretrendszeren belüli fennállása esetén 
annak automatikusan alkalmazandónak kell 
lennie az 1315/2013/EU rendelet alapján 
közös érdekű projektekként elismert uniós 
projektekre, hogy az ilyen projektek 
legfontosabb célkitűzései páneurópai 
szinten valósulhassanak meg.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A környezeti hatásvizsgálatok 
hatékonyságának javítása és a 
döntéshozatali folyamat egyszerűsítése 
érdekében azokra az esetekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a törzshálózati 

(4) A környezeti hatásvizsgálatok 
hatékonyságának javítása, és a 
döntéshozatali folyamat egyszerűsítése 
érdekében azokra az esetekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a törzshálózati 
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projektek környezeti kérdéséivel 
kapcsolatos vizsgálatot a 2014/52/EU 
irányelvvel módosított 2011/92/EU 
irányelv és más uniós jogszabályok, mint 
például a 92/43/EGK irányelv, a 
2009/147/EK irányelv, a 2000/60/EK 
irányelv, a 2008/98/EK irányelv, a 
2010/75/EU irányelv, a 2012/18/EU 
irányelv és a 2011/42/EU irányelv 
egyidejűleg teszik kötelezővé, a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy olyan összevont eljárást írjanak elő, 
amely kielégíti az említett irányelvekben 
foglalt követelményeket.

projektek környezeti kérdéséivel 
kapcsolatos vizsgálatot a 2014/52/EU 
irányelvvel módosított 2011/92/EU 
irányelv és más uniós jogszabályok, mint 
például a 92/43/EGK irányelv, a 
2009/147/EK irányelv, a 2000/60/EK 
irányelv, a 2008/98/EK irányelv, a 
2010/75/EU irányelv, a 2012/18/EU 
irányelv és a 2011/42/EU irányelv 
egyidejűleg teszik kötelezővé –
hozzáigazítva a vizsgálatokat a tiszta 
levegővel kapcsolatos, 2030. évi 
célkitűzésekhez – a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy olyan 
összevont eljárást írjanak elő, amely 
kielégíti az említett irányelvekben foglalt 
követelményeket. Ezen túlmenően a 
környezeti hatások korai felmérése és az 
illetékes hatósággal a környezeti 
vizsgálatok tartalmáról folytatott korai 
vita csökkentheti az engedélyezési 
szakaszban bekövetkező késedelmeket, és 
általában javíthatja az értékelések 
minőségét. A környezeti hatásvizsgálatok 
mellett a foglalkoztatás, az uniós kohézió, 
az egészségügy (balesetek csökkentése), az 
életminőség, a helyi előnyök és a 
társadalmi befogadás tekintetében is 
szükség van a társadalmi hatások alapos 
értékelésére.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A törzshálózati projekteket 
összevont engedélyezési eljárásokkal kell 
elősegíteni, hogy lehetővé váljon az eljárás 
egészének zökkenőmentes lebonyolítása, 
és hogy a beruházók egyablakos 
ügyintézési lehetőséghez jussanak. A 
tagállamoknak egy hatáskörrel rendelkező 
hatóságot kell kijelölniük nemzeti jogi 
keretrendszerükkel és közigazgatási 

(5) A törzshálózati projekteket – mind 
a nagyméretű, mind a kisebb TEN-T 
projekteket – összevont engedélyezési 
eljárásokkal kell elősegíteni, hogy lehetővé 
váljon az eljárás egészének 
zökkenőmentes, átlátható és koherens
lebonyolítása, és hogy a beruházók 
egyablakos ügyintézési lehetőséghez 
jussanak. A tagállamoknak egy hatáskörrel 
rendelkező hatóságot kell kijelölniük 



AD\1169271HU.docx 9/20 PE626.907v02-00

HU

szerkezetükkel összhangban. nemzeti jogi keretrendszerükkel és 
közigazgatási szerkezetükkel összhangban.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Egy valamennyi engedélyezési 
eljárást összefogó, kizárólagos hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság létrehozása 
(egyablakos ügyintézési rendszer) 
várhatóan egyszerűsíti az eljárásokat, 
fokozza hatékonyságukat, és növeli 
átláthatóságukat. Ez adott esetben
várhatóan a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködést is kialakít. Az 
eljárásoknak elő kell mozdítaniuk a 
beruházók és a kizárólagos hatáskörrel 
rendelkező hatóság közötti valódi 
együttműködést, és ezért lehetővé kell 
tenniük a tárgykijelölést az engedélyezési 
eljárás kérelem benyújtását megelőző 
szakaszában. E tárgykijelölésnek a 
részletes kérelmezési vázlat részét kell 
képeznie, és a 2014/52/EU irányelvvel 
módosított 2011/92/EU irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
eljárást kell alkalmaznia.

(6) Egy valamennyi engedélyezési 
eljárást összefogó, kizárólagos hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság létrehozása 
(egyablakos ügyintézési rendszer) 
várhatóan egyszerűsíti az eljárások 
elfogadását, csökkenti annak költségeit, 
fokozza hatékonyságát és koordinációját, 
és növeli átláthatóságát és gyorsaságát, 
lehetővé téve a projektek hatékony 
végrehajtását és a kitűzött célok elérését.
Ez várhatóan fokozza a tagállamok közötti 
együttműködést és előmozdítja az e 
célkitűzés különböző eszközei közötti 
szinergiát, mivel a TEN-T ösztönzése 
hozzá fog járulni az európai egységes 
piacon a vállalkozások 
versenyképességének javításához, 
előnyben részesítve a Közösségen belüli 
kereskedelmet. Az eljárásoknak elő kell 
mozdítaniuk a beruházók és a kizárólagos 
hatáskörrel rendelkező hatóság közötti 
valódi együttműködést, és ezért lehetővé 
kell tenniük a tárgykijelölést az 
engedélyezési eljárás kérelem benyújtását 
megelőző szakaszában. E tárgykijelölésnek 
a részletes kérelmezési vázlat részét kell 
képeznie, és a 2014/52/EU irányelvvel 
módosított 2011/92/EU irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
eljárást kell alkalmaznia.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e rendeletben meghatározott 
eljárás nem érinti a nemzetközi és uniós 
jogban meghatározott követelmények 
teljesítését, ideértve a környezet és az 
emberi egészség védelmével kapcsolatos 
rendelkezéseket is.

(7) Az e rendeletben meghatározott 
eljárás nem érinti a nemzetközi és uniós 
jogban meghatározott követelmények 
teljesítését, ideértve a környezet és az 
emberi egészség a fenntartható, alacsony 
kibocsátású közlekedés előmozdításával és 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
alacsony szintre való csökkentésére 
irányuló célkitűzés teljesítésével történő 
védelmével kapcsolatos rendelkezéseket is.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a TEN-T törzshálózat 
befejezésének sürgető jellegére, az 
engedélyezési eljárások egyszerűsítése 
mellett meg kell határozni azt a határidőt, 
amelyen belül a hatáskörrel rendelkező 
felelős hatóságoknak meg kell hozniuk a 
projekt építésével kapcsolatos átfogó 
határozatot. E határidő, amelynek célja, 
hogy az eljárások hatékonyabb 
lebonyolítására ösztönözzön, 
semmiféleképpen nem korlátozhatja a 
környezetvédelemre és a lakossági 
részvételre vonatkozó szigorú uniós 
előírásokat.

(8) Tekintettel a TEN-T törzshálózat 
befejezésének sürgető jellegére, az 
engedélyezési eljárások egyszerűsítése 
mellett meg kell határozni azt a határidőt, 
amelyen belül a hatáskörrel rendelkező 
felelős hatóságoknak meg kell hozniuk a 
projekt építésével kapcsolatos átfogó 
határozatot. E határidő, amelynek célja az 
eljárások hatékonyabb lebonyolításának 
biztosítása, semmiféleképpen nem 
korlátozhatja a környezetvédelemre és a 
lakossági részvételre vonatkozó szigorú 
uniós előírásokat.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A nyilvánossággal, a civil 
társadalmi szervezetekkel, valamint az 
érintett regionális és helyi hatóságokkal 
az előzetes tervezés legkorábbi szakaszától 
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kezdve folytatott hatékony és széles körű 
konzultációs eljárások bevezetése 
megoldást kínál a projektek engedélyezési 
és végrehajtási folyamatai késedelmének 
problémájára, és biztosítja a projektek 
helyi előnyeit. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A határokon átnyúló TEN-T 
infrastrukturális projektek különös 
kihívásokkal néznek szembe az 
engedélyezési eljárások koordinációját 
illetően. Az európai koordinátorokat fel 
kell hatalmazni ezen eljárások nyomon 
követésére és azok szinkronizálásának és 
befejezésének elősegítésére.

(10) A határokon átnyúló TEN-T 
infrastrukturális projektek különös 
kihívásokkal néznek szembe az 
engedélyezési eljárások koordinációját 
illetően. Annak érdekében, hogy el 
lehessen kerülni e projektek határokon 
átnyúló végrehajtásának késedelmét, a 
helyi és regionális hatóságok által segített 
európai koordinátorok felhatalmazást 
kapnak ezen eljárások nyomon követésére 
és ezek szinkronizálásának és 
befejezésének elősegítésére, megerősítve a 
végrehajtási együttműködést, és építve a 
határokon átnyúló területeken 
megvalósuló fenntartható mobilitásra 
vonatkozó INTERREG projektekre.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A határokon átnyúló közös érdekű 
projektek keretében a közbeszerzést a 
Szerződéssel, valamint a 2014/25/EU 
irányelvvel és/vagy a 2014/24/EU 
irányelvvel összhangban kell lefolytatni. A 
határokon átnyúló közös érdekű 
törzshálózati projektek hatékony 
megvalósításának biztosítása érdekében a 
közös jogalany által lefolytatott 

(11) A határokon átnyúló közös érdekű 
projektek keretében a közbeszerzést a 
Szerződéssel, valamint a 2014/25/EU 
irányelvvel és/vagy a 2014/24/EU 
irányelvvel összhangban kell lefolytatni. A 
határokon átnyúló közös érdekű 
törzshálózati projektek hatékony 
megvalósításának biztosítása érdekében a 
közös jogalany által lefolytatott 
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közbeszerzésnek egyetlen nemzeti jogi 
szabályozás hatálya alá kell tartoznia. Az 
Unió közbeszerzési jogszabályaitól eltérve 
főszabály szerint azon tagállam nemzeti 
szabályainak kell alkalmazandónak 
lenniük, amelyben a közös jogalany 
székhelye található. Lehetségesnek kell 
maradnia, hogy az alkalmazandó jogi 
szabályozást kormányközi megállapodás 
határozza meg.

közbeszerzésnek egyetlen nemzeti jogi 
szabályozás hatálya alá kell tartoznia. Az 
Unió közbeszerzési jogszabályaitól eltérve 
főszabály szerint azon tagállam nemzeti 
szabályainak kell alkalmazandónak 
lenniük, amelyben a közös jogalany 
székhelye található, vagy az alkalmazandó 
jogi szabályozást kormányközi 
megállapodásban kell meghatározni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság nem vesz részt 
szisztematikusan az egyes projektek 
engedélyezésében. Egyes esetekben 
azonban a projekt-előkészítés bizonyos 
vonatkozásai uniós szintű engedélyezést 
igényelnek. Ha a Bizottság részt vesz az 
eljárásban, elsőbbséget biztosít a közös 
érdekű uniós projekteket, és biztonságot 
nyújt a projektgazdák számára. Egyes 
esetekben az állami támogatás 
jóváhagyására lehet szükség. Az állami 
támogatások ellenőrzési eljárásainak 
lefolytatására alkalmazott bevált 
gyakorlatok kódexével összhangban a 
tagállamok kérhetik a Bizottságot, hogy a 
TEN-T törzshálózatával kapcsolatos, 
általuk prioritásnak tekintett közös érdekű 
projektekkel kiszámíthatóbb határidőkkel
foglalkozzon az ügyportfólió-megközelítés 
vagy a kölcsönösen elfogadott tervezés 
alapján.

(12) A Bizottság nem vesz részt 
szisztematikusan az egyes projektek 
engedélyezésében. Egyes esetekben 
azonban a projekt-előkészítés bizonyos 
vonatkozásai uniós szintű engedélyezést 
igényelnek. Ha a Bizottság részt vesz az 
eljárásban, elsőbbséget biztosít a közös 
érdekű uniós projekteket, és biztonságot 
nyújt a projektgazdák számára. Egyes 
esetekben az állami támogatás 
jóváhagyására lehet szükség, míg gyors 
értékelési eljárást fogadnak el azokban az 
esetekben, amikor a projekt megfelel az 
állami támogatási szabályoknak, fokozva 
a jogbiztonságot és a beruházás 
kiszámíthatóságát. Az állami támogatások 
ellenőrzési eljárásainak lefolytatására 
alkalmazott bevált gyakorlatok kódexével 
összhangban a tagállamok kérhetik a 
Bizottságot, hogy a TEN-T 
törzshálózatával kapcsolatos, általuk 
prioritásnak tekintett közös érdekű 
projektekkel kiszámíthatóbb határidőkkel 
foglalkozzon az ügyportfólió-megközelítés 
vagy a kölcsönösen elfogadott tervezés 
alapján. A sikeres transzeurópai 
közlekedési hálózat biztosítása érdekében 
a Bizottságnak elő kell segítenie a bevált 
gyakorlatok cseréjét.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A TEN-T törzshálózattal 
kapcsolatos infrastrukturális projektek 
végrehajtását olyan bizottsági 
iránymutatásokkal is elő kell segíteni, 
amelyek nagyobb egyértelműséget 
biztosítanak bizonyos típusú projektek 
végrehajtását illetően, tiszteletben tartva 
ugyanakkor az uniós vívmányokat. A 
Cselekvési terv a természetért, az 
emberekért és a gazdaságért23 például 
ilyen iránymutatást ír elő, hogy az nagyobb 
egyértelműséget teremtsen a madárvédelmi 
és élőhelyvédelmi irányelv tiszteletben 
tartására figyelemmel. A közös érdekű 
projektek számára elérhetővé kell tenni a 
közbeszerzéssel kapcsolatos közvetlen 
támogatást a közpénzek gazdaságilag 
legelőnyösebb elköltésének biztosítása 
érdekében.24 Emellett megfelelő technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keret számára a 
közös érdekű TEN-T projektek pénzügyi 
támogatása céljából kidolgozott 
mechanizmusok keretében.

(13) A TEN-T törzshálózattal 
kapcsolatos infrastrukturális projektek 
végrehajtását olyan bizottsági 
iránymutatásokkal is elő kell segíteni, 
amelyek nagyobb egyértelműséget 
biztosítanak bizonyos típusú projektek 
végrehajtását illetően, tiszteletben tartva 
ugyanakkor az uniós vívmányokat, a 
fejlesztési szükségleteket és az EU 
éghajlatváltozással kapcsolatos céljait. A 
Cselekvési terv a természetért, az 
emberekért és a gazdaságért23 például 
ilyen iránymutatást ír elő, hogy az nagyobb 
egyértelműséget teremtsen a madárvédelmi 
és élőhelyvédelmi irányelv tiszteletben 
tartására figyelemmel. A nagy 
infrastrukturális projektekre vonatkozó 
közbeszerzési szempontok önkéntes 
előzetes értékelésére létrehozott 
mechanizmust valamennyi TEN-T projekt 
esetében rendelkezésre kell bocsátani. Az 
eszközök kombinációja (helpdesk, 
értesítési mechanizmus és 
információcsere) révén a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok és 
projektgazdák jelentős mértékben 
profitálnak majd a meglévő 
szakértelemből, és a közpénzeket a
gazdaságilag legelőnyösebb módon 
használják fel24. Emellett megfelelő 
technikai segítségnyújtást kell biztosítani a 
2021–2027-es többéves pénzügyi keret 
számára a közös érdekű TEN-T projektek 
pénzügyi támogatása céljából kidolgozott 
mechanizmusok keretében, ily módon 
hozzájárulva a Bizottság multimodális 
célkitűzéseihez.

__________________ __________________

23 COM(2017) 198 final. 23 COM(2017) 198 final.
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24 COM(2017) 573 final 24 COM(2017) 573 final

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Bizottságnak javaslatot kell 
tennie egy olyan keretre, amely további 
forrásokat biztosít az uniós hozzáadott 
értékkel rendelkező projektek számára 
anélkül, hogy csökkentené a kohéziós 
politikai eszközökre vonatkozó 
költségvetési előirányzatokat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „kizárólagos hatáskörrel rendelkező 
hatóság”: az a hatóság, amelyet a tagállam 
az ebből a rendeletből következő feladatok 
teljesítéséért felelős hatóságként kijelöl;

d) „kizárólagos hatáskörrel rendelkező 
hatóság”: olyan meglévő vagy újonnan 
létrehozott hatóság, amelyet egy tagállam a 
megfelelő közigazgatási szinten a 
projektgazdák számára kapcsolattartó 
pontként határoz meg, és amely szorosan 
együttműködik a megfelelő európai 
koordinátorokkal, és elősegíti e rendelet 
végrehajtását;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó hatékony közigazgatási 
eljárások biztosítása érdekében a 
projektgazdák és valamennyi érintett 
hatóság gondoskodik arról, hogy e 

(3) A közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó gyors és hatékony 
közigazgatási eljárások biztosítása 
érdekében a projektgazdák és valamennyi 
érintett hatóság gondoskodik arról, hogy e 
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projektek – az odaítélt források 
tekintetében is – a jogilag lehetséges 
leggyorsabb elbánásban részesüljenek.

projektek – az odaítélt források 
tekintetében is – a jogilag lehetséges 
leggyorsabb, leghatékonyabb és 
legeredményesebb elbánásban 
részesüljenek.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikkben meghatározott 
határidők betartása és a közös érdekű 
projektek megvalósításával kapcsolatos 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében az alkalmazandó nemzeti és 
uniós jog alapján lefolytatandó valamennyi 
közigazgatási eljárást össze kell vonni, és 
azokban egyetlen átfogó határozatot kell 
hozni.

(1) A 6. cikkben meghatározott 
határidők betartása, a rendelkezésre álló 
eszközök közötti szinergia előmozdítása és 
a közös érdekű projektek megvalósításával 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében az alkalmazandó
nemzeti és uniós jog alapján lefolytatandó 
valamennyi közigazgatási eljárást össze 
kell vonni, és azokban egyetlen átfogó 
határozatot kell hozni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azokra a közös érdekű projektekre 
vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a 
környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát a 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és más uniós jogszabályok 
egyidejűleg teszik kötelezővé, a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének 
(3) bekezdése értelmében vett összevont 
eljárásokat írjanak elő.

(2) Azokra a közös érdekű projektekre 
vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a 
környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát a 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és más uniós jogszabályok 
egyidejűleg teszik kötelezővé, a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének 
(3) bekezdése értelmében vett összevont 
eljárásokat írjanak elő. A tagállamoknak 
foglalkozniuk kell a határokon átnyúló 
projektekkel kapcsolatos lehetséges 
környezeti hatások összetettségével is, 
ideértve adott esetben a vízkészletekre 
vagy a NATURA 2000 védett területekre 
kifejtett hatásokat is. Speciális támogatás 
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szükséges a vízi közlekedési ágazatban 
megvalósuló projektekhez – beleértve a 
tengeri kikötőket, a belvízi kikötőket és a 
belvízi víziutakat –, mivel ez az ágazat a 
vízkészletektől függ. Az ilyen projekteket a 
vízügyi keretirányelv követelményeinek 
összefüggésében kell értékelni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a felelős hatóság a határokon 
átnyúló projektek esetében egyeztet a 
tagállamokkal

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b pont – i v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a főbb elérendő eredményeket és 
ezek határidejét, tekintettel a meghozandó 
átfogó határozatra;

iv. a főbb elérendő eredményeket és 
ezek határidejét, tekintettel a meghozandó 
átfogó határozatra, valamint a teljes 
ütemezett időkeretet;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kizárólagos hatáskörrel 
rendelkező hatóság megvizsgálja a 
kérelmet, és a teljes kérelem (7) bekezdés 
szerinti benyújtásának napjától számított 
egy éven belül átfogó határozatot hoz. A 
tagállamok indokolt esetben rövidebb 
időtartamot is megállapíthatnak.

(8) A kizárólagos hatáskörrel 
rendelkező hatóság megvizsgálja a 
kérelmet, és a teljes kérelem (7) bekezdés 
szerinti benyújtásának napjától számított 
egy éven belül átfogó határozatot hoz. A 
tagállamok indokolt esetben rövidebb 
időtartamot is megállapíthatnak, valamint 
a határidők be nem tartása esetében 
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szankciókat alkalmazhatnak.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1315/2013/EU rendelet 45. 
cikkében említett európai koordinátort fel 
kell hatalmazni a határokon átnyúló közös 
érdekű projektekre vonatkozó 
engedélyezési eljárás szoros nyomon 
követésére és a hatáskörrel rendelkező 
érintett hatóságok közötti kapcsolattartás 
elősegítésére.

(2) Az 1315/2013/EU rendelet 45. 
cikkében említett európai koordinátor, 
valamint a helyi és regionális hatóságok 
képviselői felhatalmazást kapnak a 
határokon átnyúló közös érdekű 
projektekre vonatkozó engedélyezési 
eljárás szoros nyomon követésére és a 
hatáskörrel rendelkező érintett hatóságok 
közötti kapcsolattartás elősegítésére.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy projektgazda vagy tagállam kérésére 
az Unió a vonatkozó uniós finanszírozási 
programokkal összhangban és a többéves 
pénzügyi keret sérelme nélkül technikai 
segítségnyújtást biztosít e rendelet 
végrehajtásához és a közös érdekű 
projektek végrehajtásának 
megkönnyítéséhez.

Egy projektgazda vagy tagállam kérésére 
az Unió a vonatkozó uniós finanszírozási 
programokkal összhangban és a többéves 
pénzügyi keret sérelme nélkül célzott 
technikai segítségnyújtást biztosít e 
rendelet végrehajtásához és a közös érdekű 
projektek végrehajtásának 
megkönnyítéséhez. 

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TEN-T infrastruktúra 
fenntarthatóságának és teljesítményének 
biztosítása érdekében különleges 
segítségre van szükség a hálózat 
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karbantartásának biztosításához is. E 
tekintetben a Bizottságnak és a 
tagállamoknak az EBB-vel együtt új 
finanszírozási rendszereket kell 
tanulmányozniuk a hálózat 
karbantartására irányuló beruházások 
megkönnyítése érdekében.
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