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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA 

amely első olvasatban 2014. február 26-án került elfogadásra  

az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében 

történő módosításáról szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

elfogadására tekintettel 

 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2, 

a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően3, 

mivel: 

                                                 

1 HL C 327., 2013.11.12., 122. o. 
2 HL C 356., 2013.12.5., 92. o. 
3  Az Európai Parlament 2014. február 26-i álláspontja. 
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(1) A Az elmúlt évtizedben az európai közúti hálózat 27%-kal nőtt, míg a használatban 

lévő vasúthálózat 2%-kal csökkent. Másrészről a vasúti utasforgalom elmúlt 

évtizedben bekövetkezett növekedése nem volt elégséges ahhoz, hogy a közúti és a 

légi közlekedéssel szemben növelje a vasúti ágazat részarányát. A vasúti 

személyszállítás Európai Unión belüli 6 %-os részaránya meglehetősen stabil 

maradt., és A a  vasúti személyszállítási szolgáltatások a kínálat és a minőség 

tekintetében nem tartottak lépést a folyamatosan változó igényekkel. [Mód. 1] 

(1a)  A vasúti ágazat Európán belüli alacsony részarányának fő okai többek között a 

többi közlekedési móddal fennálló tisztességtelen versenyben, a vasúti közlekedés 

fejlesztésére irányuló politikai szándék hiányában és a vasúthálózati beruházások 

túl alacsony szintjében keresendők. [Mód. 2] 

(2) 2007-től, illetve 2010-től a 2004/51/EK irányelv1, illetve a 2007/58/EK irányelv2 

nyitotta meg az uniós piacokat a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi vasúti 

személyszállítás versenye előtt. Ezenkívül néhány tagállam nyílt hozzáférési jogok 

bevezetésével, a közszolgálati szerződések versenytárgyalási eljárás útján történő 

odaítélésével, illetve e két módszer együttes alkalmazásával belföldi 

személyszállítási szolgáltatásait megnyitotta a verseny előtt. 

                                                 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/51/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi 

vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról  (HL L 164., 

2004.4.30., 164. o.). 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a 

közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti 

infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának 

felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról  (HL L 315., 2007.12.3., 

44. o.). 
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(2a)  A nyújtott szolgáltatások minőségellenőrzése szempontjából tényadatok, a kínálat 

és a kihasználtság szintje, a felmerülő költségek és az alkalmazott díjak alapján 

értékelni kell ezen irányelvek rendelkezéseinek tényleges hatásait. [Mód. 3] 

(2b)  Az egységes európai vasúti térség kialakítása érdekében elengedhetetlen, hogy a 

vonatkozó jogszabályokat a megszabott határidőn belül minden tagállamban 

ténylegesen és teljes körűen végrehajtsák. Az e téren feltárt hiányosságokra 

tekintettel a tagállamoknak szigorúan gondoskodniuk kell az uniós jogszabályok 

végrehajtásáról. [Mód. 4] 

(2c)  Számos tanulmány és kérdőív bizonyítja, hogy azon tagállamokban, amelyek 

megnyitották a belföldi vasúti személyszállítási piacukat – például Svédország és az 

Egyesült Királyság –, növekedett a vasúti piac, és elégedettebbek lettek az utasok és 

a személyzet is. [Mód. 5] 
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(3) A 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 egy olyan egységes európai 

vasúti térséget hoz létre, amelyben általános szabályok érvényesülnek a vállalkozó 

vasúti társaságok és a pályahálózat-működtetők irányítására, az infrastruktúra 

finanszírozására és használati díjainak kiszabására, a vasúti infrastruktúrához és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeire és a vasúti piac igazgatási felügyeletére 

vonatkozóan. Mindezen elemek bevezetésével mára lehetővé vált az uniós vasúti 

piac megnyitásának befejezése és a pályahálózat-működtetők irányításának az 

infrastruktúrához való egyenlő hozzáférés biztosítása céljából történő 

megreformálása a vasúti szolgáltatások minőségének az egész Unióra kiterjedő 

javítása érdekében, a szociális normák és a foglalkoztatási feltételek biztosítása 

mellett. [Mód. 6] 

(3a)  Az uniós vasúti piac megnyitásának befejezését elengedhetetlennek kell tekinteni 

ahhoz, hogy a vasút az ár és a minőség tekintetében a többi szállítási mód hiteles 

alternatívájává válhasson. [Mód. 7] 

                                                 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az 

egységes európai vasúti térség létrehozásáról (HL L 343., 2012.12.14., 32. o.). 
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(4) A 2012/34/EU irányelv előírja a Bizottság számára, hogy adott esetben javasoljon 

jogalkotási intézkedéseket a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának 

megnyitásával, valamint azon feltételek kidolgozásával kapcsolatban, amelyek azt 

hivatottak biztosítani, hogy az infrastruktúra működtetésének a szállítási 

tevékenységektől való elkülönítésére vonatkozó jelenlegi szabályozás alapján az 

infrastruktúrához, többek között a már piacon lévők tulajdonában lévő értékesítési 

infrastruktúrához való hozzáférés a legköltséghatékonyabb és 

megkülönböztetésmentes legyen. [Mód. 8] 

(4a)  A belföldi vasúti személyszállítás piacának megnyitása kedvező hatást fog 

gyakorolni az európai vasúti piac működésére; nagyobb rugalmasságot 

eredményez, és több lehetőség nyílik meg a társaságok és az utasok előtt. A nyitás 

előnyeit a vasúti alkalmazottak is élvezhetik, mivel javulnak esélyeik arra, hogy 

szolgálataikat a piac új szereplői számára biztosítsák. A tapasztalt munkavállalók 

az új szereplők számára hozzáadott értéket teremthetnek, ami jobb 

munkafeltételeket eredményez. [Mód. 9] 
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(4b)  A tagállamok felelősek a vasúti alkalmazottak munkaerőpiacának szervezéséért. 

Biztosítaniuk kell mindemellett, hogy a munkaerőpiac szervezésének módja nem 

árt a szolgáltatás minőségének. Az uniós jogszabályok a vasúti munkavállalók 

védelme tekintetében világos keretet határoznak meg. [Mód. 10] 

(5) Az infrastruktúra hatékony működtetése és használata érdekében a pályahálózat-

működtetők és a vállalkozó vasúti társaságok közötti koordinációt koordinációs 

bizottság létrehozásával kell javítani. Emellett a hálózat mindennapi irányítása – a 

téli időszakban a hálózaton lebonyolított forgalom irányítását is beleértve – során a 

zökkenőmentes üzemeltetés biztosítása érdekében a pályahálózat-működtetőnek a 

forgalomirányítás szintjén együtt kell működnie a vállalkozó vasúti társaságokkal, 

anélkül, hogy ez veszélyeztetné függetlenségét, a hálózatirányításért viselt 

felelősségét és a meglévő szabályok betartását. [Mód. 117] 
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(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá azt, hogy a vasúti infrastruktúra 

fenntartható működéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges valamennyi 

funkciót következetesen maga a pályahálózat-működtető lássa el. 

(6a)  Az európai vasúti térségben az elégséges szintű és tisztességes verseny biztosítása 

érdekében az infrastruktúrához való megkülönböztetéstől mentes hozzáférés 

biztosítása mellett a nemzeti vasúthálózatok integrációjára, valamint az igazgatási 

szervezetek megerősítésére is szükség van. Ez a megerősítés az illetékes igazgatási 

szervezetek hatáskörének kiterjesztésére és az igazgatási szervezetek hálózatának 

kiépítésére vonatkozik, amelynek a jövőben az uniós vasúti piac szabályozásának 

kulcsszereplőjévé kell válnia. [Mód. 12] 

(6b)  A pályahálózat-működtető az ezen irányelvben előírt valamennyi vonatkozó 

funkció gyakorlása során köteles hatásköreit a vasúti infrastruktúra 

hatékonyságának folyamatos fejlesztésére felhasználni, hogy a felhasználóknak 

kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtson. [Mód. 13] 
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(7) A tagállamok infrastruktúra-tervezéssel és -finanszírozással kapcsolatos 

hatásköreinek sérelme nélkül a határokon átnyúló kérdéseket, mint például a 

pályahasználati díjak, a különböző tagállamok pályahálózat-működtetői között 

hatékony módon, a pályahálózat-működtetők európai hálózatának létrehozásával kell 

megoldani. [Mód. 14] 

(8) Az infrastruktúrához való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében az integrált 

struktúrákat oly módon kell kialakítani, hogy az infrastruktúra működtetését 

működtetése és a szállítási tevékenységeket is felölelő integrált struktúrákból fakadó 

esetleges összeférhetetlenségeket fel kell számolni tevékenységek között ne 

alakuljon ki összeférhetetlenség. A vasúti infrastruktúrához való 

megkülönböztetésmentes hozzáférés egyedül a versenytársakkal szembeni 

megkülönböztetés lehetséges ösztönzésének felszámolásával lehetséges. Ez a 

belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piaca sikeres megnyitásának egyik 

feltétele. Ennek egyúttal az ilyen integrált struktúrákban létező és a piaci verseny 

torzulását is előidéző kereszttámogatás lehetőségét is meg kell szüntetnie, valamint 

fel kell számolnia az alkalmazottaknak a versenytársak valamelyikével szemben 

esetlegesen kedvezményes elbánást biztosító javadalmazására és egyéb juttatásaira 

vonatkozó rendelkezéseket. [Mód. 15] 
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(9) A 2012/34/EU irányelvben megállapított, a pályahálózat-működtetők vállalkozó 

vasúti társaságoktól való függetlenségére vonatkozó meglévő követelmények 

kizárólag az alapvető pályahálózat-működtetői funkciókra, így a menetvonalak 

elosztásával és az infrastruktúra használatára vonatkozó díjképzéssel kapcsolatos 

döntéshozatalra vonatkoznak. Ugyanakkor fontos, hogy minden funkciót függetlenül 

lássanak el, mivel a versenytársakkal szemben alkalmazott megkülönböztetésre más 

funkciók is felhasználhatók. Ez különösen igaz a jegykiadó szolgáltatásokhoz, 

pályaudvarokhoz és karbantartó állomásokhoz való hozzáférésekkel, 

beruházásokkal, illetve a karbantartással kapcsolatos döntések esetében, amelyek 

meghozatalával a hálózatnak elsősorban az integrált vállalkozás szállítási szolgáltatói 

által használt részei kerülnek előnyös helyzetbe. A karbantartási munkák tervezéséről 

hozott döntések befolyásolhatják a menetvonalak rendelkezésre állását a 

versenytársak számára.  [Mód. 16] 

(9a)  A 2013/34/EU irányelvben meghatározott, a pályahálózat-működtető 

függetlenségének biztosítását célzó védintézkedések ellenére a vertikálisan integrált 

társaságok arra használhatják a struktúrájuk adta lehetőségeket, hogy jogtalan 

versenyelőnyhöz juttassák az ilyen társasághoz tartozó vállalkozásokat. [Mód. 17] 
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(10) A 2012/34/EU irányelv jelenlegi követelményei kizárólag jogi, szervezeti és 

döntéshozatali függetlenséget írnak elő. Ez nem zárja ki maradéktalanul egy integrált 

szervezet fenntartásának lehetőségét, feltéve, hogy a függetlenség e három 

kategóriája adott. A döntéshozatali függetlenségre vonatkozóan biztosítani kell, hogy 

a megfelelő védintézkedések kizárják azt, hogy a pályahálózat-működtető 

döntéshozatali folyamata fölött egy integrált szervezet ellenőrzést gyakoroljon. 

Ugyanakkor még az ilyen védintézkedések teljes körű alkalmazása sem szünteti meg 

teljesen azokat a vertikálisan integrált vállalkozások esetében fennálló lehetőségeket, 

amelyek alkalmat adhatnak a versenytársakkal szembeni megkülönböztető 

magatartásra. A kereszttámogatási lehetőség különösen az integrált struktúrák 

esetében van még továbbra is jelen, de az igazgatási szervezetek számára legalábbis 

komoly nehézséget jelent az ilyen kereszttámogatások megelőzésére létrehozott 

védintézkedések ellenőrzése és betartatása. E problémák leghatékonyabb megoldását 

a pályahálózat-működtető és a szállítási tevékenységek intézményi elkülönítése 

jelenti.  
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(11) A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy ugyanazon jogi vagy természetes 

személy vagy személyek egyidejűleg nem gyakorolhat(nak) ellenőrzést egy 

pályahálózat-működtető felett, nem végezhet(nek) ellenőrzést és nem 

gyakorolhat(nak) bármilyen más jogot egy vállalkozó vasúti társaság felett. 

Megfordítva, valamely Ezen irányelv célja, hogy szabad és tisztességes versenyt 

alakítson ki az összes vállalkozó vasúti társaság feletti ellenőrzésnek eleve ki kell 

zárnia egy pályahálózat-működtető feletti ellenőrzés vagy jog gyakorlásának 

lehetőségét között, következésképpen kizárja annak lehetőségét, hogy a vállalkozó 

vasúti társaság megőrizze a 3. cikkben meghatározott vertikálisan integrált modellt. 

[Mód. 18] 
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(12) Amennyiben a tagállamok ragaszkodnak egy vertikálisan integrált társasághoz 

tartozó pályahálózat-működtetőhöz, akkor legalább szigorú védintézkedésekről kell 

gondoskodniuk, garantálva a pályahálózat-működtető mindenre kiterjedő 

függetlenségét az integrált társaságtól. Ezeknek a védintézkedéseknek nemcsak a 

pályahálózat-működtető integrált vállalkozással összefüggő vállalati felépítésére és 

irányítási struktúrájára kell kiterjedniük, hanem – az integrált struktúra lehetőségein 

belül – meg kell akadályozniuk a pályahálózat-működtető és az integrált vállalkozás 

egyéb jogi személyei közötti pénzügyi tranzakciókat is. Ezen védintézkedések 

hatálya nem korlátozódik arra, ami a 2012/34/EU irányelv értelmében a 

pályahálózat-működtető működtetési függetlensége szempontjából az alapvető 

funkciókkal összefüggő döntéshozatali függetlenséggel kapcsolatos jelenlegi 

követelmények teljesítéséhez szükséges, hanem e követelményeken túlmenően 

további rendelkezéseket is tartalmaznak, kizárva annak lehetőségét, hogy a 

pályahálózat-működtető bevételeiből a vertikálisan integrált társasághoz tartozó más 

jogi személyt finanszírozzanak. Ez a tagállamok fiskális jogszabályainak 

alkalmazásától függetlenül és az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályainak 

sérelme nélkül alkalmazandó. 
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(12a)  A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása során – és 

különösen a jelenlegi integrált struktúrák átalakítása során – a biztonság 

fenntartását és javítását veszélyeztető további adminisztratív akadályok állításának 

elkerülése érdekében komolyan meg kell vizsgálni a vasúti biztonság javításának 

kérdését.  [Mód. 19] 

(12b)  A pályahálózat-működtető számára fennálló, a vertikálisan integrált társaság végső 

tulajdonosa részére történő osztalékkifizetés lehetősége nem akadályozhatja a 

pályahálózat-működtetőt abban, hogy az ezen irányelvben előírt módon egy ésszerű 

időszakon keresztül tartalékot képezzen pénzügyi helyzetének javítása és 

mérlegének egyensúlyban tartása érdekében. A pályahálózat-működtető 

valamennyi osztalékkifizetését a működtetett infrastruktúra megújítására irányuló 

beruházásra kell elkülöníteni. [Mód. 107] 
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(12c)  A vertikálisan integrált társaságon belül a holdingtársaság – a pályahálózat-

működtető feladatköreivel összefüggő döntések sérelme nélkül – részt vehet a 

vasúti közlekedési rendszer egészének megfelelő működéséhez szükséges, a vasúti 

piacon tevékenykedő valamennyi szereplő érdekét szolgáló stratégiai döntésekben. 

[Mód. 108] 

(12d)  Lehetővé kell tenni azt is, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás végső 

tulajdonosainak a felügyelőbizottságban részt vevő képviselői között a végső 

tulajdonosok által kijelölt személyek is legyenek, feltéve, hogy nem rendelkeznek 

felelősségi körrel vagy érdekeltséggel a vertikálisan integrált társaság egyetlen más 

egységében sem. [Mód. 109] 

(12e)  A pályahálózat-működtető vertikálisan integrált vállalkozáson belüli 

függetlenségét biztosító szabályok nem sérthetik az Eurostat államháztartási 

hiányra és államadósságra vonatkozó kritériumait, mivel a holdingtársaság – még 

a pályahálózat-működtető függetlenségének garanciáit figyelembe véve is – 

mindenesetre továbbra is az infrastruktúra tulajdonosa maradhat, és elegendő 

számú feladatkört megőrizhet  annak érdekében, hogy ne minősüljön tisztán 

mesterséges egységnek, amelynek egyetlen célja az államadósság említett 

kritériumok szerinti csökkentése. [Mód. 110] 
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(13) A függetlenséget garantáló védintézkedések ellenére a vertikálisan integrált 

társaságok visszaélhetnek a struktúrájuk adta lehetőségekkel, jogtalan 

versenyelőnyhöz juttatva az ilyen társasághoz tartozó vállalkozásokat. Éppen ezért az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkének sérelme nélkül, a 

Bizottság az adott tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére ellenőrizheti, hogy 

hatékonyan hajtották-e végre a szóban forgó védintézkedéseket, és hogy 

felszámolták-e a meglévő versenytorzulásokat. Ha a Bizottságnak nem áll módjában 

ellenőrizni, hogy teljesültek-e ezek a célok, a tagállamoknak lehetőségük van az 

érintett integrált szolgáltatók hozzáférési jogainak korlátozására vagy 

visszavonására.  
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(13a)  Figyelembe véve, hogy a hálózatok mérete és forgalomsűrűsége különböző, a 

nemzeti és helyi vagy regionális hatóságok szervezeti struktúrái pedig sokfélék, és 

különböző tapasztalatokkal rendelkeznek a piac megnyitásának folyamatáról, 

minden tagállam számára kellő rugalmasságot kell biztosítani hálózatuk olyan 

módon történő megszervezésére, hogy a nyílt hozzáférésű szolgáltatások és a 

közszolgáltatási szerződések keretében nyújtott szolgáltatások optimális 

kombinációját érjék el annak biztosítása érdekében, hogy minden utas számára 

kiváló minőségű szolgáltatásokat biztosítsanak. A versenytárgyalás útján 

odaítélendő közszolgáltatási szerződések kiválasztását követően minden tagállam 

eseti alapon meghatározza azokat a védelmi mechanizmusokat, amelyeket az egyes 

szolgáltatások tekintetében a versenytárgyalás sikertelensége esetén vezetnek be. E 

mechanizmusok semmiképpen sem róhatnak további terheket az e szolgáltatást 

nyújtó vállalkozó vasúti társaságokra. [Mód. 20] 
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(14) A belföldi személyszállítási szolgáltatások üzemeltetése céljából az összes tagállam 

vasúti infrastruktúrájára kiterjedő hozzáférési jog európai uniós vállalkozó vasúti 

társaságoknak való megadása a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott vasúti 

személyszállítási szolgáltatások szervezésére és finanszírozására is kihathat. A 

tagállamok számára lehetővé kell tenni e hozzáférési jog korlátozását abban az 

esetben, ha ez a jog veszélyeztetné a közszolgáltatási szerződés gazdasági 

egyensúlyát vagy a nyújtott szolgáltatások minőségét, és ha az érintett igazgatási 

szervezet ehhez hozzájárulását adta. [Mód. 21]  

(15) Az igazgatási szervezeteknek saját kezdeményezésükre vagy az érdekelt felek 

megkeresését követően egy objektív gazdasági elemzés alapján értékelniük kell, 

hogy a nyílt hozzáférésű feltételekkel nyújtandó belföldi személyszállítási 

szolgáltatások milyen gazdasági hatást fejthetnek ki a meglévő közszolgáltatási 

szerződésekre. [Mód. 22] 
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(16) Az értékelési folyamatnak figyelembe kell vennie azt, hogy minden piaci szereplő 

számára megfelelő szintű jogbiztonságot kell biztosítani tevékenységének 

fejlesztéséhez. Az eljárásnak a lehető legegyszerűbbnek, leghatékonyabbnak és 

legátláthatóbbnak kell lennie, és összhangban kell állnia az infrastruktúra-kapacitás 

elosztásának folyamatával. 

(17) Annak értékelése során, hogy a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya 

veszélybe kerülne-e, előre meghatározott szempontok veendőek figyelembe. E 

szempontok és a követendő eljárás részletei – különösen az igazgatási szervezetek, 

az illetékes hatóságok és a vállalkozó vasúti társaságok tapasztalatainak fényében – 

idővel változhatnak, és akár a belföldi személyszállítási szolgáltatások konkrét 

jellemzőit is figyelembe vehetik.  
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(18) Annak értékelése során, hogy a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya 

veszélybe kerülne-e, az igazgatási szervezeteknek figyelembe kell venniük a 

bevezetésre váró szolgáltatásnak a már meglévő közszolgáltatási szerződésekre 

gyakorolt gazdasági és társadalmi hatását, számításba véve az e közszolgáltatási 

szerződésekben szereplő szolgáltatások nyereségességére gyakorolt hatását, valamint 

az érintett térségben a kohéziós politika fokozására és a szerződést odaítélő illetékes 

hatóságnál felmerülő nettó költségre kiható következményeit. Ezen értékelés 

elkészítéséhez olyan tényezőket kell megvizsgálni, mint az utasigény, a díjszabás, a 

jegyváltásra vonatkozó szabályok, a megállók helye és száma, valamint a javasolt új 

szolgáltatás menetrendje és gyakorisága.  [Mód. 23] 

(18a)  Annak megállapításához, hogy a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott 

szolgáltatás minőségére hatást gyakorol-e az ugyanazon a hálózaton nyílt 

hozzáférésű feltételekkel nyújtott szolgáltatás, az igazgatási szervezetnek 

figyelembe kell vennie különösen a hálózati hatásokat, a csatlakozások 

fenntartását és a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott szolgáltatások 

pontosságát. [Mód. 24] 
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(19) Annak érdekében, hogy a vasúti szolgáltatások vonzóbbá váljanak az utasok 

számára, a tagállamokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy tagállamoknak a belföldi 

személyszállítási szolgáltatásokat működtető vállalkozó vasúti társaságok számára 

előírhassák elő kell írniuk, hogy a menetjegy- és átszállójegy-kiadás, valamint a 

helyfoglalások vonatkozásában egy közös információs és integrált jegykiadó 

rendszerhez csatlakozzanak. Egy ilyen rendszer létrehozása esetén biztosítani kell 

biztosítja, hogy az ne okozzon piaci torzulást és ne alkalmazzon megkülönböztetést a 

vállalkozó vasúti társaságok tekintetében. [Mód. 25] 

(19a)  Fontos, hogy a vállalkozó vasúti társaságok részt vegyenek az integrált jegykiadó 

rendszerek fejlesztésében, különösen a helyi és regionális közlekedés tekintetében, 

hogy növeljék a vasúti közlekedés vonzerejét az utasok szemében. Ezek a 

rendszerek nem okozhatnak piaci torzulást, és nem alkalmazhatnak 

megkülönböztetést a vállalkozó vasúti társaságok tekintetében. [Mód. 26] 
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(19b)  Mivel az új vasúti csomag az utasok jogainak megerősítésére törekszik, és mivel a 

mozgás szabadsága az Unió egyik alappillére, nagyobb erőfeszítésre van szükség 

annak érdekében, hogy e jogot a fogyatékossággal élő és a mozgáskorlátozott 

személyek számára is biztosítani lehessen. A közlekedési eszközökhöz és az 

infrastruktúrához való hozzáférés javítása tehát elsődleges fontosságú. E célkitűzés 

elérése érdekében ösztönözni kell a határokon átnyúló kapcsolatokat. Ez az utasok 

e különleges csoportjának biztosított segítségnyújtásra is vonatkozik, amelyet egy 

tágabb rendszer keretében kell harmonizálni. Ennek kapcsán a szociális partnerek, 

a polgárok és a fogyatékossággal élő személyek jogait védő szervezetek bevonásával 

konzultációs eljárást kell bevezetni. [Mód. 27] 

(19c)  A 2012/34/EU irányelv 57. cikkében említett igazgatási szervezetek hálózata által 

szerzett tapasztalatokra figyelemmel a Bizottságnak legkésőbb 2016. december 31-

ig jogalkotási javaslatot kell kidolgoznia az igazgatási szervezetek hálózatának 

megerősítéséről, eljárásainak hivatalos formába öntéséről és a szervezetek jogi 

személyiséggel történő felruházásáról. A szervezetnek felügyeleti és döntőbírósági 

feladatokat kell ellátnia, ami lehetővé teszi, hogy határokon átnyúló és nemzetközi 

problémákkal foglalkozzon, továbbá hogy a nemzeti igazgatási szervezetek által 

hozott határozatok ellen fellebbezéssel lehessen hozzá fordulni. [Mód. 28] 
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(19d)  Az egységes európai vasúti térség megvalósítása érdekében és a vasúti ágazatban 

kialakult versenyre tekintettel a Bizottság vállalja, hogy tevőlegesen támogatja és 

ösztönzi az uniós szintű társadalmi párbeszédet annak biztosítása érdekében, hogy 

a vasúti dolgozók tartós védelemben részesüljenek a piacnyitás olyan nemkívánatos 

hatásai ellen, mint a szociális dömping. [Mód. 29] 

(19e)  Az utasoknak hatékony átszállójegy-rendszerekhez és egységesített 

jegyrendszerekhez kell hozzáférést biztosítani. Az emberek többek között az ilyen 

rendszerek miatt tekintenek vonzóbb közlekedési eszközként a vasútra. A 

tagállamokon belül az ágazat által kifejlesztett átszállójegy-kiadó rendszereknek 

egymás között átjárhatónak kell lenniük, hogy egy uniós szintű rendszer jöhessen 

étre, amely felöleli a vasúti személyszállítás összes szereplőjét. [Mód. 30] 
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(19f)  A 2012/34/EU irányelv 57. cikke alapján létrehozott igazgatási szervezetek hálózata 

által szerzett tapasztalatokra figyelemmel a Bizottságnak legkésőbb 2019. december 

31-ig – a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások megnyitásáig – jogalkotási 

javaslatot kell kidolgoznia a hálózat egy európai szabályozó szervvel való 

felváltásáról, eljárásainak hivatalos formába öntéséről és a szerv jogi 

személyiséggel való felruházásáról. A szervnek felügyeleti és döntőbírósági 

feladatokat kell ellátnia, ami lehetővé teszi, hogy határokon átnyúló és nemzetközi 

problémákkal foglalkozzon, továbbá hogy a nemzeti igazgatási szervezetek által 

hozott határozatok ellen fellebbezéssel lehessen hozzá fordulni. [Mód. 31] 

(19g)  A szociális dömping elkerülése érdekében a vállalkozó vasúti társaságoknak csak 

abban az esetben szabadna vasúti szállítási szolgáltatásokat nyújtaniuk, ha 

tiszteletben tartják a kollektív szerződéseket, illetve a nemzeti jogszabályokat, 

amelyek a tagállamon belül, ahol tevékenységüket folytatni kívánják, a normákat 

biztosítják. Rendelkezni kell tehát arról, hogy ugyanazon a helyen egyenlő díjazást 

biztosítsanak. Az illetékes igazgatási szervezetnek kell ellenőriznie e követelmény 

teljesülését. [Mód. 32] 
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(19h)  A nemzeti igazgatási szervezetnek jóvá kell hagynia a személyzet áthelyezésére 

vonatkozó rendelkezéseket, vagy kérnie kell azok módosítását. Ide tartozhat az, 

hogy várakozási időszakot alkalmaznak az áthelyezendő alkalmazottakra. Döntése 

meghozatalakor az igazgatási szervezetnek törekednie kell arra, hogy elkerülje az 

érzékeny információk átadását a pályahálózat-üzemeltető és az integrált 

vállalkozáson belüli másik egység között. [Mód. 33] 

(19i)  A piac megnyitása nem befolyásolhatja negatívan a vasúti ágazatban dolgozók 

foglalkoztatási és szociális feltételeit. Tiszteletben kell tartani a szociális 

záradékokat, hogy el lehessen kerülni a szociális dömpinget és a tisztességtelen 

versenyt az új belépők részéről, akik nem tartják be a minimális szociális normákat 

a vasúti ágazatban. [Mód. 34] 

(19j)  A vállalkozó vasúti társaságoknak és pályahálózat-működtetőknek biztonsági 

kultúrájukon belül meg kell teremteniük az „igazságos vasútbiztonsági kultúrát”, 

hogy ténylegesen bátorítsák a személyzetet a biztonsággal kapcsolatos balesetek, 

váratlan események és balesetveszélyes helyzetek bejelentésére, anélkül, hogy a 

személyzet büntetésnek vagy megkülönböztetésnek lenne kitéve. Az igazságos 

vasútbiztonsági kultúra lehetővé teszi, hogy a vasúti ágazat levonja a tanulságokat 

a balesetekből, váratlan eseményekből és balesetveszélyes helyzetekből, és ezzel 

javítsa a munkavállalók és az utazók biztonságát a vasúton. [Mód. 35] 
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(19k)  A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a tagállamok megfelelően és teljes körűen 

végrehajtsák a 2005/47/EK tanácsi irányelv1 rendelkezéseit. [Mód. 36] 

(19l)  Az egységes európai vasúti térség fejlődésére és a vasúti szállítási piac további 

megnyitására figyelemmel a tagállamoknak a szociális dömping és a tisztességtelen 

verseny elkerülése érdekében kollektív szerződéseket kell alkalmazniuk. [Mód. 37] 

(19m)  A Bizottságnak értékelnie kell az irányelv által a vasúti utazószemélyzet 

munkaerőpiacának alakulására gyakorolt hatásokat, és adott esetben új 

jogalkotási intézkedéseket javasolnia e vasúti utazószemélyzet tanúsítására. 

[Mód. 38] 

(19n)  A vonatszemélyzet olyan szakmai csoportot alkot a vasúti ágazaton belül, amely a 

biztonsággal kapcsolatos feladatokat lát el. Hagyományosan e személyzet látja el a 

vasúti rendszeren belül a működésbiztonsággal kapcsolatos feladatokat, és felel az 

utasok kényelméért és biztonságáért a vonatok fedélzetén. A mozdonyvezetők 

számára kiállított tanúsítványhoz hasonló tanúsítvány hasznosnak bizonyulna a 

képesítések és képességek magas szintjének biztosításában, e szakmai csoport 

biztonságos vasúti szolgáltatásokban játszott szerepének elismerésében, valamint a 

munkavállalók mobilitásának elősegítésében. [Mód. 39] 

                                                 

1  A Tanács 2005/47/EK irányelve (2005. július 18.) az Európai Vasúti Közösség (CER) 

és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 

vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó 

munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról 

(HL L 195, 2005.07.27., 15.o.). 
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(19o)  A nemzeti igazgatási szervezetnek jóvá kell hagynia a személyzet áthelyezésére 

vonatkozó rendelkezéseket, vagy kérnie kell azok módosítását. Ide tartozhat az, 

hogy várakozási időszakot alkalmaznak az áthelyezendő alkalmazottakra. Döntése 

meghozatalakor az igazgatási szervezetnek törekednie kell arra, hogy elkerülje az 

érzékeny információk átadását a pályahálózat-üzemeltető és az integrált 

vállalkozáson belüli másik egység között. [Mód. 40] 

(20) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. 

szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával1 összhangban a tagállamok 

vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez egy vagy több olyan 

dokumentumot mellékelnek, amely indokolt esetben megmagyarázza az irányelv 

elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. 

Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy indokolt ilyen 

dokumentumok átadása. 

(20a)  A határokon átnyúló forgalomra hatást gyakorló események vagy balesetek esetén 

a pályahálózat-működtetőknek együtt kell működniük a vonatkozó információk 

megosztásában, elkerülve ezzel a negatív átgyűrűző hatásokat. [Mód. 41] 

                                                 

1 HL C 369., 2011.12.17., 14. o. 
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(20b)  Az igazgatási szervezetnek hatáskörrel kell rendelkeznie az infrastruktúra 

karbantartási munkáinak ellenőrzésére annak biztosítása érdekében, hogy azok 

végrehajtása a vállalkozó vasúti társaságok között ne eredményezzen 

megkülönböztetést. [Mód. 42] 

(20c)  A vertikálisan integrált társaságon belüli pályahálózat-működtető számára 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy személyzete számára a vertikálisan integrált 

társaság más egységei által használt helyiségekben bizonyos szociális 

szolgáltatásokat nyújtson. [Mód. 43] 

(20d)  A vertikálisan integrált társaságon belül a pályahálózat-működtető számára 

lehetővé kell tenni, hogy az igazgatási szervezet jóváhagyásával együttműködjön a 

vertikálisan integrált társaság más egységeivel az informatikai rendszerek 

tekintetében. [Mód. 44] 

(20e)  A menetjegyek, átszállójegyek és helyfoglalások 1371/2007/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet1 9. cikke szerinti, az Unió egészében történő rendelkezésre 

állásának feltételeit teljesítettnek kell tekinteni, ha ezen irányelv rendelkezéseivel 

összhangban 2019. december 12-ig létrejön a közös információs és jegykiadó 

rendszer. [Mód. 45] 

                                                 

1  Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a 

vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 

315., 2007.12.3., 14. o.). 



28 

 

(20f)  Az igazgatási szervezet iránymutatásokat készíthet a pályahálózat-működtető 

személyzete és vezetősége vertikálisan integrált társaságon belüli tényleges 

függetlenségének fokozásáról a menetvonalak elosztása és az infrastruktúra 

használatára vonatkozó díjak tekintetében. [Mód. 118] 

(20g)  Ezen irányelv szerint a tagállamok bármikor szabadon választhatnak az egységes 

európai vasúti térségen belül a pályahálózat-működtetők számára létező eltérő 

típusú struktúrákból, nevezetesen az elkülönült és a vertikálisan integrált 

vállalkozások közül, még azután is, ha már bevezették az elkülönült típusú 

struktúrát. Ezen irányelv számos szabályt és elvet tartalmaz e struktúrák belső 

szervezetének irányítására vonatkozóan. [Mód. 47] 

(20h)  Ezen irányelv alkalmazásában a felügyelőbizottság, az igazgatótanács, az 

igazgatóság vagy a vállalkozást jogilag képviselő testületek fogalmát kell 

alkalmazni a tagállamokban létező vállalati struktúrákra, elkerülve újabb 

testületek létrehozását, [Mód. 119] 

ELFOGADTÁK EZT AZ IRÁNYELVET: 
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1. cikk 

A 2012/34/EU irányelv a következőképpen módosul: 

-1. Az 1. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki: 

„(2a) Az irányelv célja, hogy a vasúti személyszállítást vonzóbb közlekedési 

eszközzé tegye az európai polgárok számára. Célja, hogy hozzájáruljon a 

megvalósítható információs és integrált jegykiadó rendszerek létrehozásához. 

A tagállamokon belül a vasúti ágazat által kifejlesztett átszállójegy-

rendszereknek átjárhatónak kell lenniük, hogy egy uniós szintű rendszer 

jöhessen étre, amely a vasúti személyszállítás összes szereplőjét felöleli. 

[Mód. 49] 

(2b) Az irányelv célja az egységes európai vasúti térség létrehozása, és e célt az 

uniós szintű szociális párbeszéd alapján kell megvalósítani annak biztosítása 

érdekében, hogy a vasúti dolgozók megfelelő védettséget élvezzenek a 

piacnyitás nemkívánatos hatásaival szemben.” [Mód. 50] 
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-1b.  A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(3a)  A 7., 7a., 7b., 7c., 7d. és 7e. cikket nem kell alkalmazni azokra az 500 km-nél 

rövidebb hálózatokra: 

a)  amelyek az európai vasúti piac működése szempontjából semmilyen 

stratégiai jelentőséggel sem bírnak; vagy 

b)  amelyek műszaki és szervezeti szempontból elszigeteltek a fő belföldi 

vasúti hálózattól.” [Mód. 87] 
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1. A 3. cikk a következőképpen módosul: 

a) a 2. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„2. »pályahálózat-működtető«: olyan szervezet vagy cég, amely egy hálózat 

vasúti infrastruktúrájának fejlesztését, működetését és karbantartását 

biztosítja; a fejlesztés hálózattervezést, pénzügyi és beruházástervezést, 

valamint az infrastruktúra építését és korszerűsítését foglalja magában; az 

infrastruktúra működetése a menetvonalak elosztásának folyamatát 

tartalmazza, beleértve a mind az egyes menetvonalak meghatározását, 

mind azok rendelkezésre állásának felmérését, mind pedig azok 

elosztását, a forgalomirányítást és az infrastruktúra-díjszabást, beleértve a 

díjak meghatározását és beszedését; míg a karbantartás infrastruktúra-

bővítést és egyéb vagyonkezelési tevékenységeket foglal magában”; 

b) az 5. pontot el kell hagyni; 
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c) a bekezdés az alábbi új ponttal egészül ki: 

„31. »vertikálisan integrált vállalkozás«: olyan vállalkozás, amelyben: 

–  egyazon pályahálózat-működtetőként eljáró vállalkozás kizárólagos 

vagy résztulajdonosa egy vagy több vállalkozó vasúti társaságnak 

(holdingtársaság), vagy 

–  egy vagy több vállalkozó vasúti társaság kizárólagos vagy 

résztulajdonosa egy pályahálózat-működtetőnek, illetve 

–  egy pályahálózat-működtető kizárólagos vagy résztulajdonosa egy 

vagy több vállalkozó vasúti társaságnak”. 

ca)  A cikk a következő ponttal egészül ki: 

„32.  »integrált jegykiadó rendszer«: olyan jegykiadó rendszer, amely 

lehetővé teszi egy személy számára a különböző közlekedési módokon 

belüli vagy azok közötti átszállásokkal járó utazás megtételét, mint 

például a vonatok, buszok, villamosok, metrók, kompok és 

repülőgépek;” 
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cb)  A cikk a következő ponttal egészül ki: 

„33.  »átszállójegy«: egy vagy több vasúttársaság által működtetett, egymást 

követő vasúti szolgáltatásokra jogosító szállítási szerződést képviselő 

menetjegy vagy menetjegyek;” [Mód. 52] 

cc)  A cikk a következő pontokkal egészül ki:  

„34.  »felügyelőbizottság«: a társaság tulajdonosai által kinevezett csoport, 

melynek célja a társaság érdekeinek érvényesítése, az ügyvezetők 

munkájának felügyelete és ellenőrzése, illetve a jelentős üzleti döntések 

jóváhagyása; 

35.  »igazgatótanács«: egyének csoportja, melynek feladata a társaság napi 

irányítási feladatainak ellátása;” [Mód. 53] 

cd)  A cikk a következő ponttal egészül ki: 

„(36  »nagysebességű személyszállítási szolgáltatások«: olyan 

személyszállítási szolgáltatások, amelyek külön erre a célra épített 

nagysebességű sínpárokon működnek, amelyeket 250 km/h vagy annál 

nagyobb sebességre terveztek, és az utazás nagy része alatt ezzel a 

sebességgel közlekednek.” [Mód. 54] 



34 

 

2. A 6. cikk (2) bekezdését el kell hagyni. 

2a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

„6a. cikk 

Feltéve, hogy nem merül fel összeférhetetlenség, és a bizalmas üzleti adatok 

titkossága garantált, ezen irányelv egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy engedélyezzék a pályahálózat-működtető számára, hogy 

átlátható, nem kizárólagos és megkülönböztetéstől mentes módon együttműködési 

megállapodásban vegyen részt egy vagy több kérelmezővel egy adott vonal vagy a 

hálózat egy helyi vagy regionális része tekintetében, olyan módon, hogy pénzügyi 

ösztönzőket nyújt a kérelmezőnek együttműködése hatékonyságának növelésére az 

érintett hálózat részét illetően. Ezek az ösztönzők a pályahasználati díjaknak az 

együttműködés eredményeképpen a vállalkozó vasúti társaság vagy a pályahálózat-

működtető számára jelentkező lehetséges költségmegtakarításnak vagy 

bevételnövekedésnek megfelelő csökkentése vagy növelése formájában 

valósulhatnak meg. Az említett együttműködésnek a zavarok, karbantartási 

munkálatok vagy a túlterhelt infrastruktúra, illetve a késésnek kitett vonalak vagy 

hálózatrészek hatékonyabb irányítására, illetve a biztonság javítására kell 

irányulnia.  
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Időtartama legfeljebb öt év, amely megújítható. A pályahálózat-működtető 

tájékoztatja az 55. cikkben említett igazgatási szervezetet a tervezett 

együttműködésről. Az igazgatási szervezet előzetesen jóváhagyja az együttműködési 

megállapodást, kéri annak módosítását, illetve elutasítja azt, ha a fenti feltételek 

nem teljesülnek. Az igazgatási szervezet a megállapodás teljes időtartama alatt 

kérheti a megállapodás módosítását. A pályahálózat-működtető tájékoztatja a 7d. 

cikkben említett koordinációs bizottságot az együttműködési megállapodásról. Ez a 

bekezdés nem alkalmazandó az ugyanazon vertikálisan integrált vállalkozáshoz 

tartozó pályahálózat-működtető és vállalkozó vasúti társaságok között a 7a. és 7b. 

cikk alapján engedélyezett együttműködésre.” [Mód. 120] 
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3. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„7. cikk 

A pályahálózat-működtető intézményi elkülönítése 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pályahálózat-működtető ellátja a 3. cikk 

2. pontjában említett feladatokat, és független minden vállalkozó vasúti 

társaságtól. 

Amennyiben ezen irányelv hatálybalépésének időpontjában a vasúti 

infrastruktúra I. mellékletben meghatározott egyes elemei a pályahálózat-

működtetőtől eltérő más vállalkozások tulajdonában és kezelésében állnak, a 

tagállamok dönthetnek e helyzet fenntartása mellett, feltéve, hogy e 

vállalkozások jogilag elkülönülnek és függetlenek bármely vállalkozó vasúti 

társaságtól. [Mód. 121] 

A pályahálózat-működtetők függetlenségének garantálása érdekében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a pályahálózat-működtetők olyan 

szervezetbe tömörülnek, amely jogilag elkülönül minden vállalkozó vasúti 

társaságtól.  
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(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy egyazon jogi vagy 

természetes személy vagy személyek: 

a) egyidejűleg nem gyakorolhatnak a 139/2004/EK tanácsi rendelet*  

értelmében vett közvetlen vagy közvetett irányítást egy vállalkozó vasúti 

társaság és egy pályahálózat-működtető felett, illetve ilyen társaságokban 

nem tartanak fenn pénzügyi érdekeltséget és nem gyakorolhatnak 

semmilyen jogot; 

b) nem nevezhetnek ki tagokat egy pályahálózat-működtető 

felügyelőbizottságába, igazgatótanácsába vagy a vállalkozást jogilag 

képviselő egyéb testületbe, és ezzel egyidejűleg nem gyakorolhatnak 

közvetlen vagy közvetett irányítást egy vállalkozó vasúti társaság felett, 

illetve ilyen társaságban nem tarthatnak fenn pénzügyi érdekeltséget és 

nem gyakorolhatnak semmilyen jogot; 

c) nem vállalhatnak egyidejűleg tagságot egy vállalkozó vasúti társaság és 

egy pályahálózat-működtető felügyelőbizottságában, igazgatótanácsában 

vagy a vállalkozást jogilag képviselő egyéb testületekben; 



38 

 

d) a vasúti infrastruktúra működtetésével vagy a pályahálózat-működtető 

irányító testületében való közreműködéssel egyidejűleg egy vállalkozó 

vasúti társaság felett nem gyakorolhatnak közvetlen vagy közvetett 

irányítást, ilyen társaságban nem tarthatnak fenn pénzügyi érdekeltséget 

és nem gyakorolhatnak semmilyen jogot; a vállalkozó vasúti társaság 

vezetőségében való közreműködéssel egyidejűleg nem gyakorolhatnak 

közvetlen vagy közvetett irányítást egy pályahálózat-működtető felett, 

ilyen társaságban nem tarthatnak fenn érdekeltséget és nem 

gyakorolhatnak semmilyen jogot. 

(3) E cikk végrehajtása tekintetében, amennyiben a (2) bekezdésben említett 

személy egy tagállam vagy más közigazgatási szerv, két olyan hatóság, 

amelyek egymástól működési és jogi szempontból elkülönülnek, és amelyek 

egyfelől a pályahálózat-működtető felett, másfelől a vállalkozó vasúti társaság 

felett irányítást vagy a (2) bekezdésben említett egyéb jogokat gyakorolnak, 

nem tekintendő ugyanazon személynek vagy személyeknek. 

(4) Feltéve, hogy nem merül fel összeférhetetlenség, és hogy a kereskedelmileg 

érzékeny információk bizalmas kezelése garantált, a pályahálózat-működtető a 

vállalkozó vasúti társaságoknak vagy egyéb, a pályahálózat-működtető 

felügyelete alatt eljáró szervezetnek – azok feletti döntéshozatali hatáskörének 

megtartása mellett – konkrét fejlesztési, felújítási és karbantartási feladatokat 

adhat alvállalkozásba. 
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(4a)  Feltételezve, hogy betartják a pályahálózat-működtető intézményi 

szétválasztására vonatkozóan az (1)–(3) bekezdésben meghatározott 

rendelkezéseket, miszerint nem merül fel összeférhetetlenség, és garantálják 

az érzékeny üzleti információk titkosságát, a tagállamok felhatalmazhatják a 

pályahálózat-működtetőt, hogy átlátható, nem kizáró és megkülönböztetéstől 

mentes módon együttműködési megállapodásban vegyen részt egy vagy több 

kérelmezővel egy adott vonal vagy a hálózat egy helyi vagy regionális része 

tekintetében, olyan módon, hogy ösztönzőt nyújtson a kérelmezőnek 

együttműködése hatékonyságának növelésére az érintett hálózat részét 

illetően. Ezek az ösztönzők a pályahasználati díjak csökkentéséből állnak, 

amely az együttműködés eredményeképpen a pályahálózat-működtető 

számára jelentkező lehetséges költségmegtakarításnak felel meg. Ez az 

együttműködés a zavarok, karbantartási munkálatok vagy a túlterhelt 

infrastruktúra, illetve a késésnek kitett vonalak vagy hálózatrészek 

hatékonyabb kezelésére és irányítására, illetve a biztonság javítására irányul. 

Időtartama legfeljebb öt év, amely megújítható. A pályahálózat-működtető 

tájékoztatja az 55. cikkben említett igazgatási szervezetet a tervezett 

együttműködésről. Az igazgatási szervezet előzetesen jóváhagyja az 

együttműködési megállapodást, annak módosítását kéri, illetve elutasítja azt, 

ha a fenti feltételek nem teljesülnek. A megállapodás teljes időtartama alatt 

kérheti a megállapodás módosítását. A pályahálózat-működtető tájékoztatja a 

7d. cikkben említett koordinációs bizottságot az együttműködési 

megállapodásról. [Mód. 56] 
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(5) Amennyiben ezen irányelv hatályba lépésének időpontjában a pályahálózat-

működtető egy vertikálisan integrált társasághoz tartozik, a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák e cikk (2)–(4) bekezdését. Ebben az 

esetben az érintett tagállam biztosítja, hogy a pályahálózat-működtető ellátja 

valamennyi, a 3. cikk 2. pontjában említett feladatát, és a 7a–7c. 7a. és a 7b. 

cikk szerinti követelményeknek megfelelően szervezeti és döntéshozatali 

szempontból ténylegesen független minden vállalkozó vasúti társaságtól. 

___________________ 

* A Tanács 139/2004/EK rendelete (2004. január 20.) a vállalkozások közötti 

összefonódások ellenőrzéséről (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete) 

EGT vonatkozású szöveg. (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.)” [Mód. 122] 

4. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki: 

„7a. cikk 

A pályahálózat-működtető tényleges függetlensége a vertikálisan integrált társaságon 

belül  

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a pályahálózat-működtető 

szervezetileg jogi értelemben elkülönüljön minden vállalkozó vasúti társaságtól 

vagy ilyen társaságot irányító holdingtól, illetve a vertikálisan integrált 

vállalkozásokhoz tartozó minden más jogi személytől. 
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(2) A vertikálisan integrált vállalkozás vasúti szállítási szolgáltatási piacon 

tevékenykedő jogi személyiségű szervezetei sem közvetlen közvetlenül, sem 

közvetett részesedéssel közvetetten, sem leányvállalataikon keresztül nem 

rendelkezhetnek részesedéssel a pályahálózat-működtetőben. Ugyanígy a 

pályahálózat-működtető sem rendelkezhet sem közvetlen közvetlenül, sem 

közvetett közvetetten, sem leányvállalatain keresztül  részesedéssel a vasúti 

szállítási szolgáltatások piacán aktív szerepet vállaló vertikálisan integrált 

vállalkozás egyetlen, jogi személyiséggel bíró szervezetében sem. 

E rendelkezés azonban nem zárja ki olyan vertikálisan integrált vállalkozás 

létezését, amelyben ugyanazon vállalkozás pályahálózat-működtetőként egy 

vagy több vállalkozó vasúti társaság tulajdonosa vagy résztulajdonosa 

(holdingtársaság). 
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(3) A pályahálózat-működtető bevétele nem használható a vertikálisan integrált 

vállalkozáshoz tartozó más jogi személy finanszírozására, csupán a 

pályahálózat-működtető tevékenységének finanszírozására. és Lehetőség van  

a vertikálisan integrált társaság végső tulajdonosai részére történő 

osztalékfizetésre. A pályahálózat-működtető nem nyújthat kölcsönöket a 

vertikálisan integrált vállalkozás egyéb jogi személyeinek, és a vertikálisan 

integrált vállalkozás egyéb jogi személyei sem nyújthatnak kölcsönt a 

pályahálózat-működtetőnek. A pályahálózat-működtető számára más jogi 

személyek által kínált szolgáltatások kizárólag szerződés alapján, a piaci ár 

megfizetése ellenében vehetők igénybe. A pályahálózat-működtetőnek 

tulajdonított tartozást egyértelműen el ezen osztalékkifizetéseit a működtetett 

infrastruktúra megújítására irányuló beruházásra kell választani a 

vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó egyéb jogi személyeknek 

tulajdonított tartozástól elkülöníteni, és az ezekre vonatkozó 

adósságszolgálatokat el kell különíteni. A pályahálózat-működtető és a 

vertikálisan integrált vállalkozás egyéb jogi személyeinek számvitelét oly 

módon kell vezetni, amely biztosítja e rendelkezések teljesítését, és lehetővé 

teszi, osztalékfizetés nem akadályozhatja meg a pályahálózat-működtetőt 

abban, hogy a pályahálózat-működtető pénzügyi folyamatai elkülönüljenek a 

vertikálisan integrált vállalkozás egyéb jogi személyeinek pénzügyi 

folyamataitól saját tartalékokat képezzen az üzleti ciklusa során keletkezett 

profitjának és veszteségeinek kezelése érdekében. 

E rendelkezések nem alkalmazandók a köz- és magánszféra közötti 

partnerségek esetén magánbefektetőknek teljesített kifizetésekre.  



43 

 

A pályahálózat-működtető csak leányvállalatainak nyújthat kölcsönöket. A 

vertikálisan integrált vállalkozásokon belül a pályahálózat-működtetőnek 

csak a holdingtársaság nyújthat kölcsönt, amelyet az 55. cikkben említett 

igazgatási szervezet nyomon követ. A holdingtársaság az igazgatási szervezet 

számára kielégítően igazolja, hogy a kölcsönt piaci áron és a 6. cikknek 

megfelelően nyújtja. 

A pályahálózat-működtető számára más jogi személyek által kínált 

szolgáltatások kizárólag szerződés alapján, a piaci ár megfizetése ellenében 

vehetők igénybe. A pályahálózat-működtetőnek tulajdonított tartozást 

egyértelműen el kell választani a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó 

egyéb jogi személyeknek tulajdonított tartozástól. 

A pályahálózat-működtető és a vertikálisan integrált vállalkozás egyéb jogi 

személyeinek számvitelét oly módon kell vezetni, amely biztosítja e 

rendelkezések teljesítését. 
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(4) A 8. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül a pályahálózat-működtetőnek a 

tőkepiacokon függetlenül, nem pedig a vertikálisan integrált vállalkozás egyéb 

jogi személyein keresztül kell finanszírozáshoz jutnia. A vertikálisan integrált 

vállalkozás egyéb jogi személyei nem juthatnak finanszírozáshoz a 

pályahálózat-működtetőn keresztül. [Mód. 123] 

(5) A pályahálózat-működtetőnek részletes nyilvántartást kell vezetnie a 

vertikálisan integrált társaság más, jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeteihez fűződő kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatairól, és azt – annak 

kérésére – az 56. cikk (12) bekezdésének megfelelően az igazgatási szervezet 

rendelkezésére kell bocsátania.  
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7b. cikk  

A pályahálózat-működtető személyzetének és irányításának tényleges függetlensége 

a vertikálisan integrált társaságon belül 

(1) Az igazgatási szervezet 56. cikk értelmében meghozott döntéseinek sérelme 

nélkül a pályahálózat-működtetőnek a 3. cikk 2. pontjában említett valamennyi 

feladat menetvonalak elosztása és az infrastruktúra használatára vonatkozó 

díjak tekintetében a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó többi jogi 

személytől független, tényleges döntéshozatali jogkörrel kell rendelkeznie. A 

pályahálózat-működtető általános irányítási struktúrája és vállalati alapszabálya 

biztosítja, hogy a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó egyetlen más jogi 

személy sem befolyásolhatja közvetlenül vagy közvetetten a pályahálózat-

működtető e feladatokkal kapcsolatos magatartását. 

A pályahálózat-működtető általános irányítási struktúrája és vállalati 

alapszabálya biztosítja, hogy a vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozó 

egyetlen más jogi személy sem befolyásolhatja közvetlenül vagy közvetetten a 

pályahálózat-működtetőnek a menetvonalak elosztásával és az infrastruktúra 

használatára vonatkozó díjakkal kapcsolatos magatartását. 

A pályahálózat-működtető felügyelőbizottságának és igazgatótanácsának 

tagjai, illetve a nekik közvetlenül alárendelt vezetők ezen elvek szerint járnak 

el.  
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(2) A pályahálózat-működtető igazgatótanácsának tagjai és vezető tisztségviselői a 

vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen másik jogi személyiséggel 

rendelkező szervezetében sem vállalhatnak felügyelőbizottsági vagy 

igazgatósági tagságot, illetve nem tölthetnek be vezető tisztséget. 

A vertikálisan integrált vállalkozás más, jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetei felügyelőbizottságának vagy igazgatótanácsának tagjai és vezető 

tisztségviselői nem vállalhatnak igazgatósági tagságot, illetve nem tölthetnek 

be vezető tisztséget a pályahálózat-működtetőnél. 

(3) A pályahálózat-működtetőnek rendelkeznie kell egy felügyelőbizottsággal, 

amely a vertikálisan integrált vállalkozás végső tulajdonosainak képviselőiből 

áll.  

 A felügyelőbizottság egyeztethet a 7d. cikk szerinti koordinációs bizottsággal 

az annak illetékességi körébe eső ügyekről. 
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A pályahálózat-működtető igazgatósági tagjainak kinevezésére, kinevezésének 

meghosszabbítására, munkakörülményeire (köztük díjazására), valamint 

hivatalából történő felmentésére vonatkozó döntéseket a felügyelőbizottságnak 

kell meghoznia. A felügyelőbizottság által a pályahálózat-működtető 

igazgatótanácsába való kinevezés vagy e kinevezés meghosszabbítása céljából 

megnevezett személyek személyazonosságát, a hivataluk időtartama és az 

abból való felmentésük tekintetében irányadó feltételeket, valamint a hivatal 

idő előtti felmondására vonatkozó döntésjavaslat indokolását el kell juttatni az 

55. cikkben említett igazgatási szervezethez. E feltételek és az e bekezdésben 

említett döntések csak akkor válnak kötelező erejűvé, ha az igazgatási 

szervezet kifejezetten jóváhagyta azokat. Az igazgatási szervezet az ilyen 

döntések ellen akkor emelhet kifogást, ha kétségek merülnek fel az 

igazgatótanácsba kinevezendő személy szakmai függetlenségét illetően, illetve 

ha a pályahálózat-működtető valamely igazgatósági tagját hivatali idejének 

lejárta előtt mentik fel. 

Az igazgatótanács azon tagjai számára, akik panasszal kívánnak élni a hivatali 

idejük lejárta előtti felmentésük miatt, tényleges fellebbezési jogot kell 

biztosítani az igazgatási szervezetnél. 
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(4) A pályahálózat-működtető felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjai, valamint 

vezető tisztségviselői a pályahálózat-működtetőtől való távozásukat követően 

nem tölthetnek be vezető tisztséget a vertikálisan integrált vállalkozás más, jogi 

személyiséggel rendelkező szervezeteinél. A vertikálisan integrált vállalkozás e 

más, jogi személyiséggel rendelkező szervezeteinek felügyelőbizottsági és 

igazgatósági tagjai, valamint vezető tisztségviselői az ilyen jogi személyektől 

való távozásukat követően három évig nem tölthetnek be vezető tisztséget a 

pályahálózat-működtetőnél. 

(5) A pályahálózat-működtetőnek saját személyi állománnyal kell rendelkeznie, és 

a vertikálisan integrált vállalkozás más jogi személyeitől elkülönülő 

helyiségekben kell működnie. A pályahálózat-működtető függetlenségének 

biztosítása érdekében az informatikai rendszerekhez való hozzáférést 

birtokában lévő érzékeny információkat megfelelően védeni kell, és az  A 

belső szabályzatoknak vagy a munkavállalói szerződéseknek a vertikálisan 

integrált vállalkozáshoz tartozó más jogi személyekkel való érintkezést 

egyértelműen korlátozniuk kell annak kikötésével, hogy annak tartalma 

kizárólag a pályahálózat-működtető feladatainak ellátásával összefüggésben a 

vertikálisan integrált vállalkozáson kívüli egyéb vállalkozó vasúti 

társaságokkal is folytatott hivatalos kommunikáció tartalmára szorítkozhat. Az 

alkalmazottaknak a pályahálózat-működtető és a vertikálisan integrált 

vállalkozás más jogi személyei közötti, a c) pont szerinti esettől eltérő 

áthelyezésére csak akkor van lehetőség, ha biztosítható, hogy ne kerüljön sor 

közöttük érzékeny információ cseréjére. személyeknek nem adható át. 
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A pályahálózat-működtető például a vertikálisan integrált vállalkozás más, 

jogi személyiséggel rendelkező szervezetei által használt iskolákban, 

óvodákban, sportközpontokban és éttermekben nyújtott szociális 

szolgáltatásokat biztosíthat alkalmazottai számára. A pályahálózat-működtető 

együttműködhet a vertikálisan integrált társaságon belüli más jogi 

személyekkel az informatikai rendszereik fejlesztése terén. 

Az igazgatási szervezet jóváhagyja az e bekezdés végrehajtásával kapcsolatos 

rendelkezéseket, illetve kéri azok módosítását, hogy biztosítsa a pályahálózat-

működtető függetlenségét. Az igazgatási szervezet kérheti az integrált 

vállalkozástól, hogy nyújtsa át neki az adott esetben szükséges információkat. 
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(6) A pályahálózat-működtetőnek rendelkeznie kell az ahhoz szükséges szervezeti 

kapacitással, hogy funkcióit a vertikálisan integrált vállalkozás más, jogi 

személyiséggel rendelkező szerveitől valamennyi funkcióját függetlenül el 

tudja látni, és e funkciók vagy az azokhoz kapcsolódó tevékenységek 

végrehajtásával e jogi személyeket nem bízhatja meg ellátni. 

Feltéve, hogy nem merül fel összeférhetetlenség, a piac torzulása vagy 

megkülönböztetés alkalmazása, és hogy a kereskedelmileg érzékeny 

információk bizalmas kezelése garantált, a pályahálózat-működtető a 

vállalkozó vasúti társaságoknak vagy egyéb, a pályahálózat-működtető 

felügyelete alatt eljáró szervezetnek – azok feletti döntéshozatali 

hatáskörének megtartása mellett – konkrét fejlesztési, felújítási és 

karbantartási feladatokat adhat alvállalkozásba. 

(7) A pályahálózat-működtető felügyelő szerve vagy igazgatósága tagjai, valamint 

vezető tisztviselői nem rendelkezhetnek érdekeltséggel a vertikálisan integrált 

vállalkozás más jogi személyeiben, illetve nem részesülhetnek semmilyen, 

közvetlenül vagy közvetetten e jogi személyektől származó pénzügyi előnyből. 

Díjazásuk teljesítményalapú összetevői nem függhetnek a vertikálisan integrált 

vállalkozás részét képező vagy annak irányítása alatt álló más jogi személyek 

üzleti eredményeitől, hanem kizárólag a pályahálózat-működtető 

eredményeitől. [Mód. 124/rev] 
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7c. cikk 

A megfelelőség ellenőrzésének folyamata  

(1) A Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére 

eldöntheti, hogy a vertikálisan integrált társaságba tartozó pályahálózat-

működtetők teljesítik-e a 7a. és 7b. cikk követelményeit, illetve hogy e 

követelmények végrehajtása alkalmas-e arra, hogy egyenlő versenyfeltételeket 

biztosítson valamennyi vállalkozó vasúti társaság számára, és hogy elhárítsa a 

versenytorzulásokat az adott piacon. 

(2) A Bizottság jogosult arra, hogy ésszerű határidőn belül minden szükséges 

információt bekérjen attól a tagállamtól, amelyben a vertikálisan integrált 

társaságot bejegyezték. A Bizottság egyeztet az érintett igazgatási szervezettel 

vagy szervezetekkel, valamint – megfelelő esetben – az igazgatási szervezetek 

57. cikk szerinti hálózatával. 
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(3) A tagállamok korlátozhatják a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés 10. 

cikkben meghatározott jogát azon vállalkozó vasúti társaságok tekintetében, 

amelyek az pályahálózat-működtetőt is magában foglaló vertikálisan integrált 

társasághoz tartoznak, ha a Bizottság arról tájékoztatja a tagállamot, hogy nem 

érkezett hozzá az (1) bekezdés szerinti kérés, vagy ameddig a Bizottság meg 

nem vizsgálja az adott kérést, vagy a 62. cikk (2) bekezdésében említett 

eljárással összhangban úgy nem dönt, hogy 

a) a Bizottságnak a (2) bekezdés szerinti információbekérésére nem érkezett 

érdemi válasz, vagy 

b) az érintett pályahálózat-működtető nem teljesíti a 7a. és 7b. cikkben 

meghatározott követelményeket, vagy 

c) a 7a. és 7b. cikkben meghatározott követelmények végrehajtása nem 

alkalmas arra, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson valamennyi 

vállalkozó vasúti társaság számára, és hogy elhárítsa a 

versenytorzulásokat abban a tagállamban, amelyben az érintett 

pályahálózat-működtetőt bejegyezték. 

A Bizottság ésszerű időn belül hoz döntést. 
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(4) A 62. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően az érintett 

tagállam kérheti a Bizottságtól a (3) bekezdésben említett döntés hatályon kívül 

helyezését, ha képes meggyőzni a Bizottság arról, hogy a döntés okai már nem 

állnak fenn. A Bizottság ésszerű időn belül hoz döntést. 

(5) Az (1)–(4) bekezdés sérelme nélkül, a 7a. és 7b. cikkben meghatározott 

követelményeknek való folyamatos megfelelést az 55. cikk szerinti igazgatási 

szervezet követi nyomon. Bármely kérelmező jogorvoslati kérelemmel 

fordulhat az igazgatási szervezethez, ha úgy véli, hogy e követelmények nem 

teljesülnek. Ilyen kérelem esetében az igazgatási szervezetnek az 56. cikk (9) 

bekezdésében meghatározott határidőig döntenie kell a helyzet orvoslásához 

szükséges intézkedésekről. [Mód. 101 és 125/rev] 
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7c. cikk 

Koordinációs bizottság 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pályahálózat-működtetők minden hálózathoz 

egy koordinációs bizottságot hozzanak létre és szervezzenek meg. A 

bizottságnak tagja lehet legalább a pályahálózat-működtető, a 8. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott ismert kérelmezők, valamint – ha kérik – a 

potenciális kérelmezők, azok képviseleti szervei, a vasúti teher- és 

személyszállítási szolgáltatás igénybevevőinek képviselői és adott esetben a 

regionális és helyi önkormányzatok, beleértve az illetékes hatóságokat is. A 

koordinációs bizottság üléseire megfigyelői minőségben meg kell hívni a 

tagállamok képviselőit és az érintett igazgatási szervezetet. [Mód. 59] 

(2) A koordinációs bizottságnak javaslatokat kell előterjesztenie, illetve 

tájékoztatnia kell a pályahálózat-működtetőt és – szükség esetén – a tagállamot 

a következő témakörökben: 

a) az infrastruktúra-kapacitás karbantartására és fejlesztésére vonatkozó 

kérelmezői igények; 
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b) a 30. cikkben említett szerződésekben foglalt felhasználó-központú 

teljesítménycélok, valamint a 30. cikk (1) bekezdésében említett 

ösztönzők tartalma és végrehajtása; 

c) a 27. cikkben említett vasúthálózat-használati feltételek tartalma és 

végrehajtása; 

d) az állami díjszabási rendszer és szabályok, a pályahálózat-működtető 

által a 29. cikk szerint létrehozott díjképzési konstrukció, és az 

infrastruktúra-használati díjak mértéke és szerkezete; 

e) az infrastruktúra-kapacitás elosztásának folyamata, többek között a 

kapacitásoknak az infrastruktúra-felhasználók különböző kategóriái 

közötti elosztására vonatkozó elsőbbségi szabályok; egy vasúti 

szolgáltatás működtetésére irányuló, egymással ütköző kérelmek esetén 

az együttműködés elveire a 46. cikk (4) bekezdése az irányadó; 

[Mód. 60] 

f) intermodalitási kérdések; 

g) minden olyan egyéb kérdés, amely az infrastruktúrához való 

hozzáférésnek és az infrastruktúra használatának feltételeire, illetve a 

pályahálózat-működtető szolgáltatásainak minőségére vonatkozik; 
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ga)  azok a problémák, amelyekkel a vasúti teher- és személyszállítási 

szolgáltatás igénybevevői szembesülnek – – ideértve a szolgáltatás 

minőségét, az infrastruktúra-használati díjakat vagy a vasúti 

szolgáltatások díjainak mértékét és átláthatóságát. [Mód. 61] 

A koordinációs bizottságnak az üzleti titoktartás sérelme nélkül jogában áll, 

hogy e feladatok végrehajtása érdekében az a)–g) pontokkal kapcsolatban 

pontos tájékoztatást kérjen a pályahálózat-működtetőtől. [Mód. 62] 

(3) A koordinációs bizottságnak eljárási szabályzatot kell összeállítania, amely 

tartalmazza különösen az üléseken való részvételre és azok gyakoriságára 

(amely nem lehet negyedévenkéntinél ritkább) vonatkozó szabályokat. Az 

eljárási szabályzat többek között rendszeres, évente legalább egyszeri 

konzultációt ír elő a vasúti teher- és személyszállítási szolgáltatás 

igénybevevőivel és a vasúti ágazat munkavállalóinak képviselőivel. A 

koordinációs bizottságban folytatott megbeszélésekről a pályahálózat-

működtető, a tagállam, az érintett igazgatási szervezet és a vasúti teher- és 

személyszállítási szolgáltatások igénybevevői, illetve az érintett vasúti ágazat 

munkavállalóinak képviselői valamint a Bizottság részére éves jelentést kell 

benyújtani, amelyben a Bizottság tagjainak álláspontját is fel kell tüntetni. 

[Mód. 63] 
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7d. cikk 

Pályahálózat-működtetők európai hálózata 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pályahálózat-működtetők hálózatba 

szerveződjenek és együttműködjenek egymással az uniós vasúti infrastruktúra 

fejlesztése és különösen egy hatékony transzeurópai közlekedési hálózat 

létrehozása az alábbiak biztosítása érdekében: 

i. egy hatékony transzeurópai közlekedési hálózat létrehozása, beleértve a 

törzshálózatot alkotó folyosókat, a 913/2010/EU rendelet* szerinti 

vasúti árufuvarozási folyosókat és az Európai Vasúti 

Forgalomirányítási Rendszernek (ERTMS) a 2012/88/EU 

határozatban**  előírt európai megvalósítási tervét, valamint  

ii.  hatékony és eredményes, határokon átnyúló személyszállítási 

szolgáltatások Unión belüli előmozdítása, beleértve a szűk 

keresztmetszetek felszámolására irányuló határokon átnyúló 

együttműködés révén. 
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(1a)  A hálózat továbbá közös keretelveket dolgoz ki a 37. cikk szerinti, több 

hálózaton üzemeltetett, határokon átnyúló személyszállítási szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó díjképzésre, valamint a 40. cikk szerinti kapacitáselosztásra 

vonatkozóan. E közös elvek kidolgozásakor figyelembe veszik az igazgatási 

szervezetek hálózatának az 57. cikk szerinti véleményét.  [Mód. 64] 

A hálózat részét alkotja a Bizottságnak is. A Bizottságnak koordinálnia, 

támogatnia és adott esetben ajánlásokkal kell segítenie a hálózat munkáját. 

Biztosítania kell a megfelelő pályahálózat-működtetők aktív együttműködését. 

(2) A hálózatnak szerepet kell vállalnia 15. cikkben említett piaci nyomonkövetési 

tevékenységekben, és a pályahálózat-működtetők hatékonyságát és 

eredményességét olyan közös mutatók és minőségi szempontok alapján kell 

értékelnie, mint a megbízhatóság, a kapacitás, a rendelkezésre állás, a 

pontosság, hálózataik biztonsága, az eszközminőség és -felhasználás, a 

karbantartás, a felújítások, a bővítések, a beruházások, a pénzügyi hatékonyság, 

valamint a díjszabási rendszer és a díjszabási szabályok átláthatósága. 

[Mód. 65] 
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(3) A Bizottság a hálózat véleményének figyelembevételével  intézkedéseket 

fogadhat fogad el a hálózat általános elveinek és gyakorlatainak 

meghatározására, különösen a referenciamérések és a hálózaton belüli 

együttműködés során követett eljárások következetességének biztosítása 

érdekében. Ezeket az intézkedéseket a 62. 60. cikk (3) bekezdésében említett 

eljárással összhangban, végrehajtási felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 

kell elfogadni. 

_______________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 

22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-

vonatkozású szöveg (HL L 276., 2010.10.20, 22. O.) 

** 2012/88/EU: A Bizottság határozata ( 2012. január 25. ) a transzeurópai vasúti 

rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös 

átjárhatósági műszaki előírásról (az értesítés a C(2012) 172. számú 

dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg (HL L 51., 2012.2.23, 

51. o.)” [Mód. 66] 

5. A 10. cikk a következőképpen módosul: 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) A vállalkozó vasúti társaságok a vasúti szolgáltatások valamennyi 

típusának működtetése céljából egyenlő, megkülönböztetésmentes és 

átlátható feltételek mellett hozzáférési jogot kapnak a vasúti 

infrastruktúrához az összes tagállamban. A vállalkozó vasúti 

társaságoknak jogukban áll utasokat felvenni és leszállásukat biztosítani 

bármely állomáson. Ez a jog magában foglalja a II. melléklet 

2. pontjában említett kiszolgáló létesítményeket összekötő 

infrastruktúrához való hozzáférést is.” 
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aa)  a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A tagállamot nem kötelezhetik arra, hogy bármilyen típusú szolgáltatás 

üzemeltetése céljából hozzáférési jogokat biztosítson az 

infrastruktúrához a vállalkozó vasúti társaságok számára, amennyiben 

az irányításért közvetlenül vagy közvetetten olyan harmadik országból 

vagy országokból származó személy vagy személyek felelnek, ahol az 

infrastruktúrához és a szolgáltatási létesítményekhez való hozzáférési 

jogokat nem biztosítják az uniós vállalkozások számára az ebben az 

irányelvben meghatározottakhoz hasonló feltételekkel. E bekezdés 

alkalmazásában az irányítást olyan jogok, szerződések vagy más egyéb 

eszközök testesítik meg, amelyek akár külön-külön, akár együttesen és 

a kapcsolódó jogi és ténybeli megfontolásokra tekintettel adnak 

lehetőséget egy vállalkozás feletti meghatározó befolyás gyakorlására, 

különösen: 

a)  az érintett vállalkozás eszközei egészének vagy részének 

tulajdonjoga vagy használati joga révén; 

b)  olyan jogok vagy szerződések révén, amelyek meghatározó 

befolyást biztosítanak egy vállalkozás testületeinek összetétele, 

szavazása vagy döntései felett.ˮ [Mód. 67] 

b) a (3) és (4) bekezdést el kell hagyni. 
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6. A 11. cikk a következőképpen módosul:  

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A tagállamok korlátozhatják a 10. cikk (2) bekezdésében foglalt 

hozzáférési jogot olyan adott kiindulási és adott célállomás közötti 

személyszállítási szolgáltatások esetében, amelyeknél egy vagy több 

közszolgáltatási szerződés is ugyanazt az útvonalat vagy annak 

alternatíváját fedi le, ha e jog gyakorlása veszélyeztetné az érintett 

közszolgáltatási szerződés vagy szerződések gazdasági egyensúlyát. A 

nagysebességű személyszállítási szolgáltatásokat nem korlátozhatják a 

10. cikk (2) bekezdésében meghatározott hozzáférési jogukban. 

Az illetékes hatóságok és a pályahálózat-működtetők az 1370/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet* előírásainak megfelelően 

előzetesen értesítik az érdekelt feleket azokról a kapacitáskérelmekről, 

amelyek ellentétesek lehetnek az ezen irányelv 10. cikkéből eredő 

hozzáférési jogokkal. 

A közszolgáltatási szerződés részét nem képező személyszállítási 

szolgáltatásokra nyílt hozzáférésű szolgáltatásként kell hivatkozni. 
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Ha egy illetékes hatóság új közszolgáltatási szerződést hoz létre vagy a 

korábbinál nagyobb infrastruktúrakapacitás igénybevétele céljából 

kiterjeszti egy meglévő szerződés hatályát, az illetékes hatóság döntése 

által potenciálisan érintett, meglévő nyílt hozzáférésű szolgáltatásokat 

biztosító vállalkozó vasúti társaságok hozzáférési jogai nem 

korlátozhatók. 

_____________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. 

október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, 

valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).”; 

[Mód. 68] 

b) a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„Azt, hogy a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya sérülne-e, az 

55. cikkben említett igazgatási szervezet vagy szervezetek állapítják meg 

objektív gazdasági elemzés alapján, a döntést előre meghatározott 

szempontokra alapozva.  
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E feltételek többek között kiterjednek a hozzáférési jognak a közszolgáltatási 

szerződésben szereplő bármely szolgáltatás nyereségességére gyakorolt 

hatására – beleértve a szerződést odaítélő illetékes hatóságnál felmerülő nettó 

költségre gyakorolt hatást is –, az utasigényre, a jegyárazásra, a jegyváltásra 

vonatkozó szabályozókra, a megállók helyére és számára a határ mindkét 

oldalán, valamint a javasolt új szolgáltatás menetrendjére és gyakoriságára, 

és e feltételeket az 55. cikkben említett igazgatási szervezet állapítja meg az e 

cikk (4) bekezdésében előírt intézkedésekkel összhangban. Az elemzés 

felméri, hogy a közszolgáltatási szerződés keretében működtetett 

szolgáltatások életképességét sérti-e egy új, nyílt hozzáférésű szolgáltatás. 

Nem állapítható meg a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyának 

sérelme, ha az igazgatási szervezet előrejelzése szerint a leendő új szolgáltatás 

a vasúti ágazaton belül főként bevételnövekedést, és nem bevételcsökkenést 

eredményez, és a közszolgáltatási szerződés vagy szerződések hatálya alá 

tartozó szolgáltatások tekintetében a bevételkiesés – amennyiben van ilyen – 

nem számottevő. Ezzel az elemzéssel és az illetékes igazgatási szervezet 

határozatával összhangban a tagállamok engedélyezhetik, módosíthatják 

vagy megtagadhatják a kért személyszállítási szolgáltatáshoz való hozzáférési 

jogot.ˮ 
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c) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki: 

„(2a) Amennyiben az uniós joggal összhangban versenytárgyalási eljárás 

útján közszolgáltatási szerződéseket ítélnek oda, az 1370/2007/EK 

rendelettel összhangban a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt 

korlátozhatják az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében előírt 

hozzáférési jogot a kiindulási és célállomás közötti szolgáltatások 

tekintetében, amelyek az említett közszolgáltatási szerződés hatálya alá 

tartoznak. A hozzáférési jog korlátozására vonatkozó tájékoztatást 

nyilvánossá kell tenni az erre a közszolgáltatási szerződésre irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításakor. Nem korlátozható a hozzáférése a 

10. cikk (2) bekezdése szerinti további új szolgáltatásoknak, amelyek az 

igazgatási szervezet előrejelzése szerint a vasúti ágazaton belül főként 

bevételnövekedést és nem bevételcsökkenést eredményeznek, illetve a 

közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatások 

tekintetében a bevételkiesés – amennyiben van ilyen – az előrejelzések 

szerint nem számottevő. 

Az e bekezdésben említett korlátozások nem korlátozhatják az utasok 

felvételét egy nemzetközi szolgáltatás útvonalán elhelyezkedő bármely 

állomáson és lerakását egy másik állomáson, beleértve az ugyanazon 

tagállamban található állomásokat is. 
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(2b)  A (2) és a (2a) bekezdésben említett elemzést végző szabályozási 

szervezet vagy szervezetek az alábbi szereplők bármelyikének a 38. cikk 

(4) bekezdésében említett, a kérelmezni szándékozott személyszállítási 

szolgáltatásról szóló tájékoztatástól számított egy hónapon belül 

benyújtott kérelmére kell megállapítaniuk: állapítja vagy állapítják meg: 

a) a közszolgáltatási szerződést odaítélő illetékes hatóság vagy 

hatóságok; 

b) bármely egyéb érdekelt illetékes hatóság, amely e cikk alapján 

jogosult a hozzáférés korlátozására; 

c) a pályahálózat-működtető; 

d) a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaság; 

da)  a 38. cikk (4) bekezdésének megfelelően kapacitást igénylő 

vasúttársaság; [Mód. 69 és 114] 
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d) a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(3) Az igazgatási szervezet megindokolja a határozatát, és meghatározza 

azokat a szükséges feltételeket, amelyek szerint az értesítését követő egy 

hónapon belül a következők bármelyike a határozat felülvizsgálatát 

kérheti: 

a) az érintett illetékes hatóság vagy hatóságok, 

b) a pályahálózat-működtető, 

c) a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaság, 

d) a hozzáférést kérelmező vállalkozó vasúti társaság. 

Amennyiben az igazgatási szervezet a (2) bekezdéssel összhangban azt 

állapítja meg, hogy a 38. cikk (4) bekezdésében említett kívánt 

személyszállítási szolgáltatás veszélyeztetné valamely közszolgáltatási 

szerződés gazdasági egyensúlyát, jeleznie kell a szolgáltatás azon 

lehetséges módosításait, amelyekkel biztosítható lenne, hogy a 10. cikk 

(8) bekezdésében foglalt hozzáférési jog megadásának feltételei 

teljesülnek.; 
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(4) A Bizottság – az igazgatási szervek, az illetékes hatóságok és a 

vállalkozó vasúti társaságok tapasztalatai, valamint az 57. cikk (1) 

bekezdésében említett hálózat tevékenysége alapján 2016. december 16 -

ig intézkedéseket fogad el, amelyek részletesen meghatározzák az e cikk 

(1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában követendő eljárásokat és 

kritériumokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (3) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell 

elfogadni. Ezek a felhatalmazáson alapuló aktusok az 60. cikkben 

meghatározott eljárás szerint kerülnek elfogadásra.”; [Mód. 70] 

e) az (5) bekezdést el kell hagyni. 

7. A szöveg a következő 13a. cikkel egészül ki: 

„13a. cikk 

Közös információs és integrált jegykiadó rendszerek [Mód. 71] 

(1) Az 1371/2007/EK rendelet1 és a 2010/40/EU irányelv2 sérelme nélkül . 

Minden menetrend-összeállítási adat nyilvános adatnak tekintendő, és ennek 

megfelelően azokat elérhetővé kell tenni. 

                                                 

1 HL L 315., 2007.12.3., 14. o. 
2 HL L 207., 2010.8.6., 1. o. 
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Az 1371/2007/EK rendeletben és a 2010/40/EU irányelvben foglaltakon túl a 

tagállamok megkövetelik a vasúthoz kapcsolódó valamennyi érdekelt féltől – 

például a vállalkozó vasúti társaságoktól, a pályahálózat-működtetőktől és a 

menetjegy-értékesítőktől –, hogy legkésőbb 2019. december 12-ig vezessenek 

be egy olyan átjárható átszállójegy-kiadó és információs rendszert, amely 

révén megvalósul a cél, hogy az utasok az Unión belüli utazásaik 

megtervezéséhez, a jegyek foglalásához és megvásárlásához szükséges 

valamennyi adathoz hozzáférhessenek. 

A tagállamok megkövetelik a vállalkozó vasúti társaságoktól, hogy 

működjenek együtt egy közös információs és jegykiadó rendszer 2019. 

december 12-ig történő létrehozásában, amely a jegyek, átszállójegyek és 

helyfoglalások lebonyolítására szolgál az 1370/2007/EK rendelet értelmében 

közszolgáltatási szerződések keretében valamennyi vasúti személyszállítási 

közszolgáltatás tekintetében, illetve döntenek arról, hogy megfelelő 

hatóságokat hatalmaznak fel egy ilyen rendszer létrehozására. E rendszer 

nem okozhat piaci torzulást, és nem alkalmazhat megkülönböztetést a 

vállalkozó vasúti társaságok tekintetében. A rendszert egy állami vagy 

magánszektorbeli jogalany, illetve a személyszállítási szolgáltatásokat 

működtető összes vállalkozó vasúti társaság társulása irányítja. 
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A kereskedelmi személyszállítási szolgáltatásokat működtető vasúti 

társaságok a vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás 

nyújtása és menetjegyek értékesítése céljából – saját közlekedési 

szolgáltatásaik kiegészítéseként – megkülönböztetésmentes módon 

hozzáférnek a rendszerhez. 

Minden kiépített rendszernek a 2008/57/EK irányelvvel és a telematikai 

alkalmazásokra vonatkozó alapvető műszaki előírásokkal összhangban 

átjárhatónak kell lennie.  E műszaki követelményeket különösen a menetdíj-

kiszabás és kifizetés közötti összhang, a kereskedelmi információk bizalmas 

jellege, a személyes adatok védelme és a versenyszabályoknak való megfelelés 

biztosítása érdekében alkalmazzák.  Bármely rendszernek vagy 

alkalmazásnak, amely további szolgáltatásokat kínál az utasoknak, 

átjárhatónak kell lennie e műszaki előírásokkal. 

A tagállamok biztosítják, hogy a telematikai alkalmazásokra vonatkozó 

alapvető műszaki előírások nyíltak és megkülönböztetéstől mentesek 

legyenek. 
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A résztvevők közötti bármely kereskedelmi megállapodásnak összhangban 

kell lennie a versenyszabályokkal. 

Egy ilyen rendszer költségeit igazságosan kell elosztani a résztvevők között, 

oly módon, hogy az tükrözze a saját hozzájárulásaikat. 

Az igazgatási szervezet biztosítja, hogy az ilyen átszállójegy-kiadási rendszer 

ne okozzon piaci torzulást vagy a vasúti társaságok közötti 

megkülönböztetést. 

A tagállamok továbbá előírhatják a vállalkozó vasúti társaságok és a más 

közlekedési módokon személyszállítási szolgáltatásokat működtető szereplők 

számára, hogy a menetjegy- és átszállójegy-kiadás, valamint a helyfoglalások 

vonatkozásában csatlakozzanak egy közös interoperábilis utazási információs 

és integrált jegykiadó rendszerhez, vagy dönthetnek úgy, hogy egy megfelelő 

hatóságot hatalmaznak fel e rendszer létrehozására. E rendszer létrehozása 

esetén a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az nem okoz piaci torzulást 

és nem alkalmaz megkülönböztetést a vállalkozó vasúti társaságok és más 

személyszállítási szolgáltatók között, illetve azt, hogy a rendszert egy állami- 

vagy magánszektorbeli jogalany vagy a személyszállítási szolgáltatásokat 

működtető összes vállalkozó társaság társulása irányítja. [Mód. 72] 
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(2) A tagállamok a személyszállítási szolgáltatásokat üzemeltető vállalkozó vasúti 

társaságok számára – többek között az Unión belüli főbb útvonalak 

tekintetében –nemzeti veszélyhelyzeti tervek bevezetését és koordinálását írják 

elő terveket dolgoznak ki és koordinálnak abból a célból, hogy az 

1371/2007/EK rendelet 18. cikke értelmében a 2008/164/EK bizottsági 

határozat* figyelembevételével a szolgáltatásokban természeti vagy ember 

által előidézett katasztrófák nyomán bekövetkező nagyobb zavarok esetén 

segítséget nyújtsanak az utasoknak. A személyszállítási szolgáltatásokat 

üzemeltető vállalkozó vasúti társaságok és az állomások üzemeltetői a 

nemzeti veszélyhelyzeti tervekkel összhangban saját veszélyhelyzeti tervet 

készítenek. 

_____________________________ 

* A Bizottság 2008/164/EK határozata (2007. december 21.) a hagyományos és 

nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a mozgáskorlátozott 

személyekkel kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól (HL L 

64., 2008.3.7., 72. o.).” [Mód. 73] 

7a. A 19. cikk a következő ponttal egészül ki: 

„da)  vállalja azon tagállamok kollektív szerződéseinek alkalmazását, amelyekben 

a vállalkozás a tevékenységét folytatni kívánja;” [Mód. 74] 
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8. A 38. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) Ha egy kérelmező infrastruktúra-kapacitást szándékozik kérelmezni 

személyszállítási szolgáltatás nyújtása céljából, erről legalább 18 hónappal az 

adott kapacitáskérelemhez kapcsolódó üzemi menetrend hatálybalépése előtt 

tájékoztatnia kell az érintett pályahálózat-működtetőket és igazgatási 

szervezeteket. Annak érdekében, hogy az érintett igazgatási szervezetek 

értékelni tudják a hatályos közszolgáltatási szerződésekre gyakorolt lehetséges 

gazdasági hatást, az igazgatási szervezetek biztosítják a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott vasúti személyszállítási szolgáltatást erre az 

útvonalra odaítélő bármely illetékes hatóság, valamint az egyéb, a 11. cikk 

alapján a hozzáférés korlátozására jogosult bármely érdekelt illetékes hatóság 

és az ezen a személyszállítási szolgáltatási útvonalon közszolgáltatási 

szerződést teljesítő bármely vállalkozó vasúti társaság haladéktalan – 

legkésőbb öt napon belüli – tájékoztatását.” 
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8a. A 42. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A kérelmezőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében 

az ezen irányelv 55. cikkében említett igazgatási szervezet előzetesen 

jóváhagyja az ilyen keretmegállapodást, és saját kezdeményezésére felügyeli 

a hatályos keretmegállapodást. A kérelmező jogorvoslati kérelemmel 

fordulhat az igazgatási szervezethez, ha úgy véli, hogy tisztességtelen 

bánásmódban vagy hátrányos megkülönböztetésben volt része, vagy valamely 

más sérelem érte egy keretmegállapodás következtében. A keretmegállapodás 

elutasítása esetén az igazgatási szervezet határozhat úgy, hogy a 

keretmegállapodás semmiféle változtatást nem igényel, vagy legkésőbb a 

jogorvoslati kérelem az igazgatási szervezet általi kézhezvételétől számított két 

hónapon belül megkövetelheti a keretmegállapodás módosítását az általa 

meghatározott irányvonalaknak megfelelően. A pályahálózat-működtető és a 

vállalkozó vasúti társaság a ténylegesen megvalósítható legkorábbi 

időpontban, de minden esetben legkésőbb az igazgatási szervezet 

határozatáról szóló értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

teljesíti az igazgatási szervezet határozatát. Az e bekezdésben ismertetett 

feladatok végrehajtása során az igazgatási szervezet különösen szem előtt 

tartja az üzleti titkok védelmét. [Mód. 75] 
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8b. A 46. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) Az összehangolási eljárást szabályozó elveket a vasúthálózat-használati 

feltételekben határozzák meg. Az elveknek különösen tükrözniük kell a 

nemzetközi menetvonalak kialakításának nehézségét és a módosítás más 

infrastruktúra-üzemeltetőkre gyakorolt esetleges hatását. Amennyiben 

egymással ütköző kérelmeket nyújtanak be vasúti szolgáltatás ugyanazon 

piaci szegmensben való működtetése érdekében, a pályahálózat-működtető a 

kapacitás kiosztásakor csak a vitatott infrastruktúrát mérlegeli, és nem a 

versengő kérelmezők által kért kapacitás teljes volumenét.” [Mód. 76] 
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8c. A 54. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A vasúti közlekedés műszaki hiba vagy baleset miatti zavara esetén a 

pályahálózat-működtető köteles minden szükséges intézkedést megtenni a 

szokásos állapot visszaállítására. E célból veszélyhelyzeti tervet dolgoz ki, 

amelyben felsorolja a vasúti közlekedésben bekövetkezett súlyos balesetek 

vagy zavarok esetén értesítendő szervezeteket. A határokon átnyúló 

közlekedést potenciálisan befolyásoló zavar esetén a pályahálózat-működtető 

minden lényeges információt megoszt azokkal a pályahálózat-működtetőkkel, 

amelyek hálózatát és közlekedését az adott zavar érintheti. Az érintett 

pályahálózat-működtetők együttműködnek a határokon átnyúló forgalom 

helyreállítása érdekében.” [Mód. 77] 

8d. Az 55. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az igazgatási szervezetek rendelkezzenek az 

irányelv 56. cikkében foglalt feladatok ellátásához szükséges szervezeti és 

működési kapacitásokkal, és adott esetben cselekvési tervet fogadjanak el 

azzal a céllal, hogy az igazgatási szervezeteket felruházzák e kapacitásokkal.ˮ 

[Mód. 78] 
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8e. Az 56. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

56. cikk 

A szabályozó szervezet feladatai 

(1) A 46. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül, a kérelmező jogorvoslati 

kérelemmel fordulhat az igazgatási szervezethez, ha úgy véli, hogy 

tisztességtelen bánásmódban vagy hátrányos megkülönböztetésben volt része, 

vagy valamely más sérelem érte, különösen a pályahálózat-működtető vagy 

adott esetben a vállalkozó vasúti társaság vagy a kiszolgáló létesítmény 

üzemeltetője által elfogadott döntések ellen a következőkkel kapcsolatban: 

a)  a hálózati üzletszabályzat átmeneti és végleges változatai; 

b)  az abban meghatározott követelmények; 

c)  az elosztási folyamat és eredménye; 

d)  a díjképzési konstrukció; 

e)  a fizetendő vagy esetlegesen fizetendő infrastruktúra-használati díjak 

mértéke vagy struktúrája; 

f) a hozzáféréssel kapcsolatos megállapodások a 10–13. cikk szerint; 

g)  a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok díjszabása a 13. cikkel 

összhangban; 

ga)  tervszerű vagy nem tervszerű pályafenntartási munkák. 
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(2)  A nemzeti versenyhatóságnak a vasúti szolgáltatások piacán folyó verseny 

biztosítására vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül az igazgatási szervezet 

jogköre kiterjed a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny figyelemmel 

kísérésére, továbbá a hatóság saját kezdeményezésére és a kérelmezőkkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében kiemelten 

ellenőrzi az (1) bekezdés a)–ga) pontját. Kiemelt figyelemmel ellenőrzi, hogy 

a hálózati üzletszabályzat nem tartalmaz-e diszkriminatív rendelkezéseket 

vagy nem ruházza-e fel a pályahálózat-működtetőt olyan mérlegelési 

jogkörrel, amelyet fel lehetne használni a kérelmezőkkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetésre. 
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(3)  Az igazgatási szervezet szorosan együttműködik a vasúti rendszer Közösségen 

belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv* értelmében vett nemzeti biztonsági 

hatósággal, valamint az ezen irányelv értelmében vett engedélyező hatósággal 

is. 

A tagállamok biztosítják, hogy ezek a hatóságok közösen keretet alakítsanak 

ki az információk megosztásához és az együttműködéshez, amelynek célja a 

vasúti piacon a versenyre vagy a biztonságra gyakorolt káros hatások 

megelőzése. Ennek a keretnek magában kell foglalnia egy mechanizmust, 

amelynek révén az igazgatási szerv ajánlásokkal látja el a nemzeti biztonsági 

és engedélyező hatóságokat az olyan kérdések tekintetében, amelyek 

érinthetik a versenyt a vasúti piacon, valamint amelynek révén a nemzeti 

biztonsági hatóság ajánlásokkal látja el az igazgatási szervet és a nemzeti 

engedélyező hatóságot az olyan kérdések tekintetében, amelyek 

befolyásolhatják a biztonságot. Az egyes hatóságok saját hatáskörbe tartozó 

területen belüli függetlenségének sérelme nélkül az érintett hatóság 

határozatainak meghozatala előtt megvizsgál minden ajánlást. Ha az illetékes 

hatóság úgy határoz, hogy eltér ezektől az ajánlásoktól, indokolnia kell 

határozatát. 
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(4)  A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az igazgatási szervezetet megbízzák 

azzal, hogy fogadjon el nem kötelező erejű véleményeket a 8. cikk (3) 

bekezdésében említett üzleti terv ideiglenes változatai, a szerződéses 

megállapodás, illetve a kapacitásbővítési terv vonatkozásában, amelyekből 

kiderül elsősorban az, hogy ezek az eszközök megfelelnek-e a vasúti 

szolgáltatási piacon uralkodó versenyhelyzetnek. 

(5)  Az igazgatási szervezet rendelkezésére kell bocsátani a szükséges – emberi és 

anyagi erőforrásokat magában foglaló – szervezeti kapacitást, amelynek 

arányosnak kell lennie a vasúti ágazat tagállamon belüli jelentőségével. 
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(6)  Az igazgatási szervezet biztosítja, hogy a pályahálózat-működtető által 

megállapított infrastruktúra-használati díjak megfeleljenek a IV. fejezet 2. 

szakasza rendelkezéseinek, és hátrányos megkülönböztetéstől mentesek 

legyenek. Az igazgatási szervezet biztosítja, hogy a pályahálózat-működtető, a 

kiszolgáló létesítmény üzemeltetői vagy a vállalkozó vasúti társaságok által a 

hozzáférés – beleértve a vasúti pályákhoz, a pályaudvarokhoz, illetve azok 

épületeihez és egyéb infrastruktúrájához (ideértve az utastájékoztató 

kijelzőket) való hozzáférést is – vonatkozásában megállapított infrastruktúra-

használati díjak hátrányos megkülönböztetéstől mentesek legyenek. Ennek 

érdekében az e bekezdésben megnevezett díjak mértékének vagy 

struktúrájának tervezett módosításait legkésőbb két hónappal a módosítás 

tervezett hatálybalépése előtt jelenteni kell az igazgatási szervezetnek. Az 

igazgatási szervezet legkésőbb egy hónappal a tervezett hatálybalépés előtt 

előírhatja a tervezett módosítások mérséklését vagy növelését, elhalasztását 

vagy visszavonását. A kérelmezők és a pályahálózat-működtető közötti 

tárgyalások az infrastruktúra-használati díjak mértékéről csak akkor 

engedélyezhetők, ha ezekre az igazgatási szervezet felügyelete alatt kerül sor. 

Az igazgatási szervezet közbelép, ha a tárgyalások várhatóan megsértik e 

fejezet rendelkezéseit. 
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(7)  Az igazgatási szervezet rendszeresen, de mindenesetre legalább kétévente 

konzultál a vasúti áru- és utasszállítási szolgáltatások igénybevevőinek 

képviselőivel, hogy figyelembe vegye a vasúti piacra vonatkozó 

álláspontjukat. 

(8)  Az igazgatási szervezetnek joga van a pályahálózat-működtetőtől, a 

kérelmezőktől és bármely más érintett harmadik féltől a kérdéses 

tagállamban a tárggyal kapcsolatos információkat kérni. 

A kért információkat az igazgatási szervezet által meghatározott – egy 

hónapnál nem hosszabb – ésszerű határidőn belül a szervezet rendelkezésére 

kell bocsátani, kivéve, ha kivételes esetben az igazgatási szerv olyan 

korlátozott idejű meghosszabbítást fogad el és engedélyez, amely nem 

haladhatja meg a további két hetet. Az igazgatási szervezetnek lehetősége van 

arra, hogy az ilyen kéréseknek megfelelő szankciókkal – beleértve a bírság 

kivetését is – érvényt szerezzen. Az igazgatási szervezet rendelkezésére 

bocsátandó információ felölel minden olyan adatot, amelyet az igazgatási 

szervezet jogorvoslati funkciója és a (2) bekezdésnek megfelelő, a vasúti 

szolgáltatások piacán zajló verseny figyelemmel kísérésére vonatkozó 

funkciója keretében kér. Ebbe a statisztikai és nyomon követéséhez szükséges 

adatok is beletartoznak. 
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(9)  Az igazgatási szervezet megvizsgálja a panaszokat, és adott esetben a panasz 

beérkezésétől számított egy hónapon belül bekéri a vonatkozó információkat, 

és egyeztetést kezdeményez valamennyi érintett féllel. Előre meghatározott, 

ésszerű időn belül, de minden esetben az összes vonatkozó információ 

beérkezését követő hat héten belül határozatot hoz bármely panaszról, 

megteszi a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket, és értesíti az 

érintett feleket indokolással ellátott határozatáról. A nemzeti 

versenyhatóságoknak a vasúti szolgáltatások piacán folyó verseny biztosítása 

terén meglévő hatáskörének sérelme nélkül az igazgatási szervezet adott 

esetben saját kezdeményezésére határozatot hoz a kérelmezőkkel szembeni 

megkülönböztetés, a piaci torzulások és az említett piacok egyéb 

nemkívánatos fejleményeinek orvoslására alkalmas intézkedésekről, különös 

tekintettel az (1) bekezdés a)–ga) pontjára. 

Az igazgatási szervezet határozata az abban érintett valamennyi félre nézve 

kötelező, és azt más közigazgatási hatóság nem vizsgálhatja felül. Az 

igazgatási szervezetnek lehetősége van arra, hogy határozatainak megfelelő 

szankciókkal – beleértve a bírság kivetését is – érvényt szerezzen. 
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Az infrastruktúra-kapacitás biztosítására irányuló kérés elutasítását vagy a 

kapacitásajánlat feltételeit illető panasz esetén a szabályozó szervezet 

határozhat úgy, hogy a pályahálózat-működtető által hozott döntés semmiféle 

változtatást nem igényel, vagy megkövetelheti a döntés módosítását az általa 

meghatározott irányvonalaknak megfelelően. A pályahálózat-működtető a 

lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónappal az igazgatási szervezet 

határozatának kézhezvételét követően eleget tesz-e az e határozatban 

foglaltaknak. 

(10)  A tagállamok biztosítják, hogy az igazgatási szervezet által hozott határozatok 

bírósági felülvizsgálatnak legyenek alávethetők. A jogorvoslati kérelemnek 

csak akkor lehet halasztó hatálya a szabályozó szervezet határozatára, ha a 

szabályozó szervezet határozatának közvetlen hatása visszafordíthatatlan, 

vagy nyilvánvalóan túlzott károkat okozhat a fellebbező számára. Ez a 

rendelkezés adott esetben nem sérti az alkotmányos jog által a jogorvoslatot 

tárgyaló bíróságra ruházott hatásköröket. 

(11)  A tagállamok biztosítják, hogy az igazgatási szervezet által hozott 

határozatokat nyilvánosságra hozzák. 
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(12)  Az igazgatási szervezetnek jogában áll a pályahálózat-működtetőknél a 

kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjénél, vagy adott esetben a vállalkozó vasúti 

társaságoknál ellenőrzéseket végezni vagy külső ellenőrzéseket 

kezdeményezni annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-e a 6. 

cikkben megállapított, a számviteli elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek. 

E tekintetben az igazgatási szervezetnek jogában áll pontos tájékoztatást 

kérni. Az igazgatási szervezet jogosult különösen arra, hogy felkérje a 

pályahálózat-működtetőt, a kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjét, illetve 

minden olyan vállalkozást vagy jogi személyt, amely a 6. cikk (1) és (2) 

bekezdésében és a 13. cikkben említett módon különböző típusú vasúti 

szállítási vagy infrastruktúra-üzemeltetési feladatokat lát el vagy foglal 

egységbe, hogy bocsássa rendelkezésre a VIII. mellékletben foglalt könyvelési 

adatok egészét vagy egy részét a szükséges és arányos részletességgel. 

Az állami támogatással kapcsolatos kérdésekért felelős hatóság meglévő 

hatásköreinek sérelme nélkül, az igazgatási szervezet ezekből a jelentésekből 

is következtetéseket vonhat le az állami támogatásokra vonatkozóan, és 

ezekről jelentést tesz az illetékes hatóságoknak. 



85 

 

(13)  A Bizottság a 60. cikkel összhangban felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására a VIII. melléklet bizonyos módosításai 

vonatkozásában. Így a VIII. melléklet módosítható a könyvelési és az 

ellenőrzési gyakorlat alakulása és/vagy a mellékletnek a számviteli 

elkülönítés ellenőrzéséhez szükséges további elemekkel történő kiegészítése 

érdekében. 

______________________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve ( 2008. június 17.) 

a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozott 

szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 191., 2008.7.18., 1. o.)ˮ [Mód. 79] 

8f. Az 57. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(9a) Ha egy kérelmező úgy véli, hogy egy pályahálózat-működtető döntése 

hátráltatja egy nemzetközi szolgáltatás fejlesztését, az igazgatási hatóságok 

hálózatához fordulhat, hogy kikérje véleményét. Az érintett nemzeti 

igazgatási szervezetet ezzel egyidejűleg tájékoztatják e felkérésről. A 

hálózatnak adott esetben megfelelő tájékoztatást kell igényelnie a 

pályahálózat-működtetőktől és minden esetben az érintett nemzeti igazgatási 

szervezettől.  A hálózatnak véleményt kell elfogadnia és közzétennie, és az 

érintett nemzeti igazgatási szervezet részére elküldenie. 
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Az igazgatási szervezetek hálózat tevékenységeiről éves jelentést nyújt be a 

Bizottsághoz. A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. 

Ezen irányelv hatálybalépésétől számított egy éven belül, de legkésőbb 2019. 

december 31-ig a Bizottság jogalkotási javaslatot fogad el egy európai 

igazgatási szervezet létrehozásáról, és azt jogi személyiséggel ruház fel, illetve 

megbízza a határokon átnyúló kérdések szabályozásához, valamint a nemzeti 

igazgatási szervezetek döntései elleni jogorvoslati kérelmek elbírálásához 

szükséges felügyeleti és döntőbírói szereppel. Ez az új szervezet az igazgatási 

szervezetek európai hálózatának helyébe lép.ˮ [Mód. 80] 
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9. A 63. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A Bizottság 2024. december 31-ig értékeli a vasúti ágazatról szóló jelen 

irányelv hatását és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának ezen 

irányelv végrehajtásáról. Az értékelés során figyelembe veszik az európai 

szabályozó szerv véleményét arról, hogy továbbra is fennállnak-e 

diszkriminatív gyakorlatok vagy a verseny torzításának más fajtái, illetve a 

szociális partnerek által az Unió szociális párbeszédért felelős illetékes 

bizottságában megfogalmazott véleményeket. [Mód. 81] 

Ugyanezen időpontig a Bizottság az európai szabályozó szerv megítéli, hogy a 

vertikálisan integrált társasághoz tartozó pályahálózat-működtetővel továbbra 

is kapcsolatba hozhatók-e diszkriminatív gyakorlatok vagy a verseny 

torzításának egyéb fajtái, és további szakpolitikai intézkedésekre irányuló 

ajánlásokat tesz közzé. Megfelelő esetben a Bizottság ezen ajánlások alapján  

újabb jogi intézkedésekre tesz javaslatot. [Mód. 82] 
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A Bizottság legkésőbb ezen irányelv hatálybalépését követő 18 hónappal értékeli az 

irányelv által a vasúti utazószemélyzet munkaerőpiacának alakulására gyakorolt 

hatásokat, és adott esetben új jogalkotási intézkedéseket javasolt e vasúti 

utazószemélyzet tanúsítására.ˮ [Mód. 83] 

1a. cikk 

Az 1371/2007/EK rendelet a következőképp módosul: 

A 2. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(3)  E rendelet hatályba lépésekor a 9., 10., 11., 12., 19., cikket, a 20. cikk (1) 

bekezdését és a 26. cikket kell alkalmazni az Unió területén nyújtott összes vasúti 

szolgáltatásra.ˮ [Mód. 84] 
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2. cikk 

(1) A tagállamok elfogadják és legkésőbb ...*-ig közzéteszik azokat a törvényi, rendeleti 

és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az 

irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a 

Bizottságnak. 

A tagállamok a kérdéses rendelkezések elfogadásakor gondoskodnak arról, hogy 

azok tartalmazzanak hivatkozást erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával 

ilyen hivatkozás kíséretében jelenjenek meg. A hivatkozás módját a tagállamok 

határozzák meg. 

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 

szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el. 

                                                 

*  HL: Kérjük, illesszék be a dátumot: ezen irányelv hatálybalépését követően 18 

hónappal. 
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3. cikk 

(1) Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon 

lép hatályba. Az irányelv a 2012/34/EU irányelvvel – amelyet a közzétételtől 

számított három hónapon belül módosít – egységes szerkezetben jelenik meg. 

[Mód. 85] 

(2) Az 1. cikk 5–8. pontja 2018. január 1-jétől lép hatályba [hogy lehetővé váljon az 

üzemi menetrend 2019. december 14-i érvénybe lépése]. 

 Az 5. pont alkalmazásának időpontjáig és a nemzetközi személyszállítási 

szolgáltatások sérelme nélkül a tagállamok nem kötelesek a hozzáférési jogot az 

olyan tagállamban engedéllyel rendelkező vasúttársaságok és azok közvetlen vagy 

közvetett irányítása alá tartozó leányvállalatok részére biztosítani, amelyben nem 

biztosítanak hasonló hozzáférési jogokat. [Mód. 86] 

4. cikk 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt .., 

Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 


