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Az Országgyűlés

/2004.(	) OGY

határozata

a Bernben, 1980 . május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999 . június 3-

án kelt Jegyzőkönyv megerősítéséről

Az Országgyűlés

1 . megerősíti a Bernben, 1980 . május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási
Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999 . június 3-án kelt
Jegyzőkönyvet ;

2. felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítésről szóló okiratot adja ki ;

3. felkéri a külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy a megerősítő
okiratot helyezze letétbe ;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987 . évi XI. törvény 16 . §-ának
(1) bekezdése alapján terjesszen törvényjavaslatot az Országgyűlés elé a
Jegyzőkönyv kihirdetése érdekében .



INDOKOLÁS

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (a továbbiakban : OTIF)
1985 . május 1-jén jött létre a Bernben, 1980 . május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény (a továbbiakban : COTIF) érteimében. Az OTIF célja
mindenekelőtt egységes jogrendszer biztosítása személyeknek, poggyászoknak és
áruknak közvetlen nemzetközi forgalomban a tagállamok vasúti vonalain végzett
fuvarozásaira, valamint a jogrendszer alkalmazásának és továbbfejlesztésének
megkönnyítése. Az OTIF székhelye Bernben van, jelenleg 41 állam a tagja (európai,
közel-keleti és észak-afrikai országok) . A szervezet jogelődjét - a Nemzetközi Vasúti
Szállítás Központi Hivatalát -1893-ban alapították .

A COTIF függelékei és mellékletei a nemzetközi vasúti személyszállítás (CIV),
nemzetközi vasúti árufuvarozás (CIM), a veszélyes áruk (RID), a magánkocsik (RIP),
a szállítótartályok (RICo) és az expresszáruk (RIEx) nemzetközi vasúti
fuvarozásának szabályait állapítják meg .

Magyarország csatlakozását a COTIF-hoz a Bernben, az 1980 . évi május hó 9 .
napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló
1986. évi 2. törvényerejű rendelet hirdette ki .

Az OTIF 1999 . május 26 . és június 3 . között Vilniusban tartotta ötödik Közgyűlését,
amely úgy ítélte meg, hogy a COTIF újabb módosítása időszerű a következő célok
érdekében :

• a ,COTIF 1980" fejlesztése, különösen a CIV Egységes Szabályok és a CIM
Egységes Szabályok rendelkezéseinek a nemzetközi vasúti fuvarozás új
igényeihez igazítása,

• a veszélyes áruk biztonságos vasúti fuvarozása érdekében a RID (Veszélyes
Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat) átültetése a közjogi
rendszerbe ;

• az Egyezmény aláírása óta bekövetkezett politikai, gazdasági és jogi változások
miatt a rendelkezések szükségessé váló továbbfejlesztése és új, egységes
szabályok kimunkálása a jognak a nemzetközi vasúti forgalom szempontjából
fontos további területeire vonatkozóan is,

a tagállamok hatékonyabb intézkedései a nemzetközi vasúti forgalomban a
határátkelésnél még fennálló akadályok megszüntetésére,

a vasútra vonatkozó többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások
aktualizálása és - adott esetben - az Egyezménybe illesztése .

A hagyományosan vasúti fuvarjoggal foglalkozó szervezet a vasúti fuvarozás
területén végbement változások - így a vasúti szállítási szolgáltatások
különválasztása az infrastruktúra működtetésétől és a magántársaságok elterjedése
- hatására a működését szabályozó egyezmény és függelékei átfogó átalakítása,
egyben a szervezet tevékenységi körének kiterjesztése mellett döntött . Az erről szóló
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jegyzőkönyvet többéves előkészítés után - 1999. június 3-án Vilniusban írták alá
összesen 39 tagállam - köztük Magyarország - képviseletével .
A módosított COTIF függelékei - a nemzetközi személyszállítás (CLV), árufuvarozás
(CIM), veszélyes áruk vasúti szállítása (RID) mellett- a vasúti kocsik (CUV), illetve a
vasúti infrastruktúra (CUI) használatáról kötött szerződések szabályaival, valamint a
vasúti járművekre vonatkozó műszaki előírások érvényesítésével (APTU) és a vasúti
járművek műszaki engedélyezésével (ATMF) foglalkoznak. Az 1999. évi jegyzőkönyv
arra is lehetőséget teremt, hogy bizonyos nemzetközi szervezetek - elsősorban az
Európai Közösség - csatlakozzanak a COTIF-hoz. Az Európai Közösség
csatlakozásáról szóló megállapodás aláírására 2003 . június 27-én került sor .

Az 1999-es COTIF legfontosabb módosításai :

Az új COTIF alapegyezmény a szervezet céljait az alábbiakban határozza meg :

•

	

Egységes jogi szabályok alkotása
- a vasúti szeméiyszálütási és árufuvarozási szerződésekre,
- a vasúti járművek szállítóeszközként való használatáról szóló szerződésekre,
- az infrastruktúra használatáról szóló szerződésekre,
- a veszélyes áruk fuvarozására .

A vasúti járművekre és berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok
érvényesítése és egységes műszaki előírások elfogadása .

•

	

Egységes eljárás alkotása a nemzetközi közlekedésben használni kívánt vasúti
járművek és berendezések műszaki engedélyezésére .

•

	

Hozzájárulás a határátlépést nehezítő akadályok felszámolásához és a szervezet
által felállított szabályok betartásának ellenőrzése .

A jövőben nemzetközi szervezetek is csatlakozhatnak a COTIF-hoz .

Az egyezményt-bármikor fel lehet mondani . Azok a tagállamok, amelyek területén
nemzetközi vasúti közlekedés nem folyik, tagviszonyuk felfüggesztését kérhetik .
Bármely tagállam bármikor fenntartást jelenthet be egyes függelékek egészével
szemben; egyes rendelkezésekkel szemben azonban csak akkor, ha ezt az
egyezmény vagy függelékei kifejezetten megengedik .

A szervezet korábbi szerveinek - közgyűlés, intézőbizottság, revíziós bizottság, RID
szakértő bizottság - fenntartása mellett létrehozza a határátkelés megkönnyítésével
foglalkozó bizottságot és műszaki szakértői bizottságot (APTU, ATMF) . A jövőben a
főtitkárt - a Központi Hivatal helyett - a szervezet önálló szerveként határozza meg
az egyezmény; a letéteményes feladatait is a főtitkár látja el .

A személyszállításra (CIV) és az árufuvarozásra (CIM) egyaránt vonatkozó
változtatások :

A CIV-et és a CIM-et a jövőben főszabályként nem az OTIF-nál vezetett
vonaljegyzékbe kifejezetten felvett vonalakra kell alkalmazni (ez a vonaljegyzék csak
a vasúti fuvarozást kiegészítő tengeri és belvízi hajózási útvonalak esetében marad
fenn), hanem az egyes tagállamok országos közforgalmú vasúthálózatának
egészére . A tagállamoknak azonban lehetőségük nyílik arra,- hogy a CIM és CIV
alkalmazását meghatározott vonalakra korlátozzák, amennyiben azok kapcsolódnak
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a szomszédos tagállamok CIV/CIM forgalomra megnyitott vonalaihoz. A
személyszállítási és árufuvarozási szerződés érvényes létrejöttéhez a jövőben csak a
felek megállapodására lesz szükség, fuvarokmányra nem . A felek szerződéses
autonómiáját megnövelték (a fuvarozó, illetve a személyszállítást végző vállalkozó
egyezménybe foglalt kötelezettségeinél és felelősségénél enyhébb szabályokat
azonban nem állapíthatnak meg) . A nemzetközi személyszállításban és a
kocsirakományú árufuvarozásban még fennálló szerződéskötési és díjszabás-
közzétételi kötelezettséget eltörlik .

Az új egyezmény bevezeti a "teljesítési segéd" (az angolban "végrehajtó fuvarozó")
fogalmát, ami lehetővé teszi, hogy az ügyféllel csak a "fő fuvarozó" álljon
szerződéses kapcsolatban (a fuvarozás végrehajtása érdekében a "fő fuvarozó"
egyes részfuvarozókkal külön szerződéseket köthet) . A fuvarozó, illetve a
személyszállítást végző vállalkozó felel az ügyfél irányában az infrastruktúra
üzemeltetője által okozott károkért is .

A CIV-et érintő további módosítások :

A személyi sérüléssel vagy halállal járó balesetek miatti kártérítés felső határát az új
egyezmény 70.000 SDR-ről 175.000 SDR-re emeli (nemzeti jogszabály
meghatározhat ennél magasabbat) . Egyéb esetekben (kézipoggyász, útipoggyász,
gépjárművekben tartott tárgyak) a kártérítés felső határát megkétszerezi .

Az új egyezmény vonatok törlése, késése vagy csatlakozás-mulasztás miatt szigorú
felelősségi szabályokat határoz meg (szállás- és értesítési költség megtérítése) .

A CIM-et érintő további módosítások :

A jövőben a CIM alkalmazási területe szerződéssel kiterjeszthető a szervezet
területén túlra is, ami lehetővé teszi, hogy - fogadókészség esetén a kelet.-nyugati
forgalomban, az SZMGSZ'-tagállamok területén is "folytatólagos.,.fiavarozási
szerződéseket" köthessenek a felek. A RIP és RIEx megszűnik ; az intermodális
szállítási egységek fuvarozására, valamint a vasúti kocsik áruként történő
továbbítására a CIM-en belül külön rendelkezések vonatkoznak .

A veszélyes áruk fuvarozását(RID)érintő változások:

A RID a CIM mellékletéből a COTIF önálló függelékévé válik, ami azt jelenti, hogy a
jövőben a RID alkalmazásához nem lesz szükség a CIM szerinti fuvarozási
szerződésre. Ezenkívül néhány új meghatározást vettek fel, és arra törekedtek, hogy
precízebben határozzák meg a felek kötelezettségeit .

Úifüggelékek

A vasúti kocsik használatáról újonnan alkotott függelék (CUV) szubszidiárius jellegű
felelősségi szabályokat, a vasúti infrastruktúra használatáról alkotott függelék (~QUI)
kogens felelősségi szabályokat tartalmaz . Az infrastruktúra-üzemeltető és a
személyszállítást-árufuvarozást végző vasútvállalatok közötti szerződésekre

' Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás
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vonatkozó egységes szabályokat a vonatkozó EU-szabályok figyelembe vételével
dolgozták ki .

A műszaki szabványokra vonatkozó függelék A(PTU) értelmében az OTIF műszaki
szakbizottsága egyes műszaki szabványokat kötelezővé nyilvánít, és a járművek
engedélyezésénél figyelembe veendő műszaki előírásokat határoz meg . A
kötelezővé nyilvánítást bármely tagállam és nemzetközi szervezet - Európai Unió,
nemzetközi szabványügyi szervezetek, Nemzetközi Vasútegylet (UIC) - kérheti. A
kötelezővé nyilvánított szabványokkal kapcsolatban a tagállamok fenntartással
élhetnek . Első lépésként az UIC döntvényeibe foglalt előírásokat tekinti
alkalmazandónak a szervezet ; a szabványok kidolgozását és a kötelezővé
nyilvánítás kezdeményezését a jövőben is elsősorban az UIC feladatának tekinti .

A vasúti járművek és berendezések engedélyezésére vonatkozó függelék (ATMF)
értelmében a műszaki szakbizottság egységes modellt dolgoz ki a vasúti járművek
engedélyezésére és az ily módon engedélyezett járművek megkülönböztető jelzéssel
történő ellátására. Az így engedélyezett járművek engedélyének elfogadása a
tagállamok területén kötelező . Az OTIF az engedélyezett járművekkel kapcsolatban
adatbázist működtet .

A COTIF 20. cikkének 1 . §-a szerint e jegyzőkönyvet meg kell erősíteni, el kell
fogadni, vagy jóvá kell hagyni . A megerősítési, elfogadási vagy jóváhagyási
okmányokat az ideiglenes letéteményesnél a lehető legrövidebb időn belül letétbe
kell helyezni. A COTIF 20. cikkének 2. §-a értelmében, ha a jegyzőkönyvet a
tagállamoknak több mint kétharmada megerősítette, elfogadta vagy jóváhagyta,
annak rendelkezései a Közgyűlés által meghatározott határidő (azt a hónapot követő
harmadik hónap első napján, amelyben az ideiglenes letéteményes értesíti a
tagállamokat annak az okmánynak a letétbe helyezéséről, amellyel a COTIF 20.
cikkének 2 .§-a szerinti feltételek teljesültek) elteltével lépnek hatályba .

A módosított Egyezmény hatálybalépéséhez legalább 27 tagország belső
előírásainak megfelelő megerősítése szükséges . Eddig ezt 16 tagállam tette meg .
Magyarországon a megerősítéshez országgyűlési határozat szükséges (az 1990 . évi
jegyzőkönyv esetében ez a 7411996 . (IX . 13 .) OGY határozat volt, a megerősítő
okirat letétbe helyezése 1996 . október 11-jén történt meg) . A módosított egyezmény
kihirdetésére - vagyis az 1986. évi 2. törvényerejű rendelet módosítására - a
nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982 . évi 27. törvényerejű
rendelet értelmében legkorábban a nemzetközi szerződés hatályba lépésével
egyidejűleg kerülhet sor .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

