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Módosítás 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vasúti személyforgalom elmúlt 
évtizedben bekövetkezett növekedése nem 
volt elégséges ahhoz, hogy a közúti és a 
légi közlekedéssel összehasonlítva növelje 
a vasút részarányát. A vasúti 
személyszállítás Európai Unión belüli 6 %-
os részaránya meglehetősen stabil maradt. 
A vasúti személyszállítási szolgáltatások a 
rendelkezésre állás és a minőség 
tekintetében nem tartottak lépést a 
folyamatosan változó igényekkel.

(1) A vasúti személyforgalom elmúlt 
évtizedben bekövetkezett növekedése nem 
volt elégséges ahhoz, hogy a közúti és a 
légi közlekedéssel összehasonlítva növelje 
a vasút részarányát. A vasúti 
személyszállítás Európai Unión belüli 6 %-
os részaránya meglehetősen stabil maradt. 
A vasúti személyszállítási szolgáltatások a 
rendelkezésre állás és a minőség 
tekintetében nem tartottak lépést a 
folyamatosan változó igényekkel. 
Mindazonáltal azok az országok, amelyek 
megnyitották piacukat a verseny előtt a 
nyílt hozzáférési jogok és a 
közszolgáltatási kötelezettségek 
összekapcsolásával, a vasúti ágazatbeli 
foglalkoztatás bővülését és az 
utaskilométerek vasúti ágazatban új 
foglalkoztatási lehetőségeket teremtő 
növekedését tapasztalták.

Or. en

Módosítás 34
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzetközi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások uniós piaca 2010-től nyitva 
áll a verseny előtt. Ezenkívül nyílt 
hozzáférési jogok bevezetésével vagy a 
közszolgáltatási szerződések 
versenypályázati eljárás útján történő 

(2) A nemzetközi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások uniós piaca 2010-től nyitva 
áll a verseny előtt. Ezenkívül nyílt 
hozzáférési jogok bevezetésével vagy a 
közszolgáltatási szerződések 
versenypályázati eljárás útján történő 
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odaítélésével, illetve e két módszer 
együttes alkalmazásával néhány tagállam 
belföldi személyszállítási szolgáltatásait 
megnyitotta a verseny előtt.

odaítélésével, illetve e két módszer 
együttes alkalmazásával néhány tagállam 
belföldi személyszállítási szolgáltatásait 
megnyitotta a verseny előtt, egyidejűleg 
tiszteletben tartva az EUMSZ-hez csatolt 
26. sz. jegyzőkönyvet.

Or. en

Módosítás 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A személyszállítási közszolgáltatási 
célok elérése mellett az utasok számára 
magas színvonalú szolgáltatások 
garantálása érdekében a nyílt hozzáférési 
jogoknak kell a főszabályt jelenteniük, 
amelyet össze kell hangolni a 
közszolgáltatási szerződések kötelező 
pályáztatásával.

Or. en

Indokolás

A nyílt hozzáférésű tevékenységek kizárólag a kereskedelmi eredményen és az 
utaselégedettségen alapulnak, így a legjobb feltételekkel biztosíthatják a magas szolgáltatási 
színvonalat.

Módosítás 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A közszolgáltatási szerződés közvetlen 
odaítélését meghatározott körülményekre 
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– így a szolgáltatásnyújtás zavarának 
kockázatára – kell korlátozni, így annak 
időben korlátozottnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A közvetlenül odaítélt szerződésnek kivételnek, és nem főszabálynak kell lennie.

Módosítás 37
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Személyszállítási közszolgáltatásaik 
megszervezése során az illetékes 
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
közszolgáltatási kötelezettségek és a 
közszolgáltatási szerződések földrajzi 
hatóköre a területükön érvényes 
személyszállítási közszolgáltatási 
szakpolitikai célkitűzések megvalósítása 
szempontjából megfelelő, szükséges és 
arányos legyen. Ezt a szakpolitikát piaci
alapú közlekedési megoldásoknak teret 
hagyó tömegközlekedési tervekben kell 
meghatározni. A tömegközlekedési tervek 
és a közszolgáltatási kötelezettségek 
meghatározásának folyamatát az érdekelt 
felek – köztük a potenciális piacra lépők –
számára átláthatóvá kell tenni.

(4) Személyszállítási közszolgáltatásaik 
megszervezése során az illetékes 
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
közszolgáltatási kötelezettségek és a 
közszolgáltatási szerződések földrajzi 
hatóköre a területükön érvényes 
személyszállítási közszolgáltatási 
szakpolitikai célkitűzések megvalósítása 
szempontjából megfelelő, szükséges és 
arányos legyen, és hogy az EUSZ, az 
Alapjogi Charta, az EUMSZ-hez csatolt 
26. sz. jegyzőkönyv, illetőleg a 
fogyatékossággal élők jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény szociális célkitűzéseit 
tiszteletben tartsák. Ezt a szakpolitikát a 
felhasználók – beleértve a családokat, 
időseket és fogyatékkal élőket –
szükségletein alapuló közlekedési 
megoldásoknak teret hagyó multimodális
tömegközlekedési tervekben kell 
meghatározni. Az ilyen multimodális
tömegközlekedési tervek és a
közszolgáltatási kötelezettségek 
meghatározásának folyamatába be kell 
építeni a gazdasági, szociális és ökológiai 
vetületet, és azt az érdekelt felek – köztük a 
potenciális piacra lépők – számára 
átláthatóvá kell tenni.
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Or. en

Módosítás 38
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tömegközlekedési tervekben 
meghatározott célkitűzések elérését 
szolgáló hatékony és eredményes 
finanszírozás érdekében az illetékes 
hatóságoknak a tömegközlekedési 
célkitűzés megvalósítását célzó 
közszolgáltatási kötelezettségeket 
költséghatékony módon, az e 
kötelezettségek nettó pénzügyi hatásához 
kapcsolódó ellentételezést szem előtt tartva 
kell meghatározniuk, és biztosítaniuk kell a 
közszolgáltatási szerződések keretében 
megszervezett tömegközlekedés hosszú 
távú pénzügyi fenntarthatóságát.

(5) A tömegközlekedési tervekben 
meghatározott célkitűzések elérését 
szolgáló hatékony és eredményes 
finanszírozás érdekében az illetékes 
hatóságoknak a tömegközlekedési 
célkitűzés megvalósítását célzó 
közszolgáltatási kötelezettségeket 
egyszerre minőségi és költséghatékony 
módon, az e kötelezettségek nettó pénzügyi 
hatásához kapcsolódó ellentételezést szem 
előtt tartva kell meghatározniuk, és 
biztosítaniuk kell a közszolgáltatási 
szerződések keretében megszervezett 
tömegközlekedés hosszú távú pénzügyi 
fenntarthatóságát.

Or. en

Módosítás 39
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A legalacsonyabb ár elvén alapuló 
versenytárgyalások elősegítik a gyakran 
az olcsóbb ajánlatokhoz kapcsolódó 
szociális dömpinget. Ennek során gyakran 
a munkavállalók kárára érnek el 
megtakarításokat az alacsonyabb bérek, a 
hosszabb munkaidő és a kisebb létszámú 
személyzet révén. A legalacsonyabb ár 
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helyett inkább a minőségi szempontokon 
alapuló versenytárgyalás biztosítása és a 
nemzeti események figyelembevétele 
érdekében a pályázati eljárás formáját a 
tagállamokra kell bízni.

Or. de

Indokolás

Fenn kell tartani az illetékes hatóságok választási szabadságát arra vonatkozóan, hogy a 
szerződéseket közvetlenül ítélik-e oda vagy pályáztatják azokat.

Módosítás 40
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Biztosítani kell, hogy a 
költséghatékonyságot ne a 
szolgáltatásminőség vagy a 
munkavállalók munkafeltételeinek 
rovására érjék el; ennek biztosítására a 
pályázati eljárásba szociális kritériumokat 
kell beépíteni.

Or. en

Módosítás 41
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatás zökkenőmentes működése 
érdekében különösen fontos, hogy az 
illetékes hatóságok teljesítsék ezeket a 
közszolgáltatási kötelezettségekre, 

(6) A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatás zökkenőmentes működése 
és az ügyfelei igényeinek kielégítése,
valamint ezzel egyidejűleg az ágazat 
munkavállalói jogainak tiszteletben 
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valamint a közszolgáltatási szerződések 
hatályára vonatkozó kritériumokat, mivel a 
nyílt hozzáférésű közlekedési 
tevékenységeket jól össze kell hangolni a 
közszolgáltatási szerződés alapján 
megvalósuló közlekedési 
tevékenységekkel. Ezért e folyamat 
megfelelő alkalmazásának és 
átláthatóságának biztosítása a független 
vasúti szabályozó szervezet feladata.

tartása érdekében különösen fontos, hogy 
az illetékes hatóságok teljesítsék ezeket a 
közszolgáltatási kötelezettségekre, 
valamint a közszolgáltatási szerződések 
hatályára vonatkozó kritériumokat, mivel a 
nyílt hozzáférésű közlekedési 
tevékenységeket jól össze kell hangolni a 
közszolgáltatási szerződés alapján 
megvalósuló közlekedési 
tevékenységekkel. Ezért e folyamat 
megfelelő alkalmazásának és 
átláthatóságának biztosítása a független 
vasúti szabályozó szervezet feladata.

Or. en

Módosítás 42
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A közszolgáltatási szerződések 
közvetlen odaítélhetőségének felső 
határértékeit a vasúti szállítás esetében 
azokhoz a konkrét gazdasági feltételekhez 
kell igazítani, amelyek között az ágazat 
pályázati eljárásai lebonyolíthatók.

(9) A közszolgáltatási szerződések 
közvetlen odaítélhetőségének felső 
határértékeit a vasúti szállítás esetében az 
általános érdekű szolgáltatások szociális 
és területi követelményeihez és azokhoz a 
gazdasági feltételekhez kell igazítani, 
amelyek között az ágazat pályázati 
eljárásai lebonyolíthatók.

Or. en

Módosítás 43
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kölcsönösség elve fontos eszköz, 
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amely a verseny torzulása ellen hathat; ezt 
az elvet kell alkalmazni a harmadik 
országokból érkező olyan vállalatokra, 
amelyek részt kívánnak venni az Unión 
belüli pályázati eljárásokon.

Or. en

Módosítás 44
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kölcsönösség elve, azaz a 
tömegközlekedési piacon való részvétel 
fontos eszköz, amely a verseny torzulása 
ellen hathat; ezt az elvet nemcsak a 
tagállamok engedéllyel rendelkező 
vasúttársaságaira és azok 
leányvállalataira kell alkalmazni, hanem 
az Unión belüli pályázati eljárásban részt 
venni kívánó harmadik országbeli 
vállalkozásokra is.

Or. de

Módosítás 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A vasúti személyszállítási 
szolgáltatások belső piacának 
létrehozásához az ágazatban lebonyolított 
közszolgáltatási szerződések 
versenytárgyalási eljárásainak tekintetében 
közös szabályokra van szükség, amelyeket 
minden tagállamban összehangolt módon 

(10) A vasúti személyszállítási 
szolgáltatások belső piacának 
létrehozásához az összes potenciális 
ajánlattevő számára azonos feltételek 
megteremtése céljából az ágazatban 
lebonyolított közszolgáltatási szerződések 
versenytárgyalási eljárásainak tekintetében 
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kell alkalmazni. közös szabályokra van szükség, amelyeket 
minden tagállamban összehangolt módon 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Fennáll a versenytárgyalás közös szabályainak szükségessége egy olyan keret megteremtése 
érdekében, amely ösztönzőket biztosít a versenyhez a kisebb és új belépők számára.

Módosítás 46
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A vasúti személyszállítási 
szolgáltatások belső piacának 
létrehozásához az ágazatban lebonyolított 
közszolgáltatási szerződések 
versenytárgyalási eljárásainak tekintetében 
közös szabályokra van szükség, amelyeket 
minden tagállamban összehangolt módon 
kell alkalmazni.

(10) A vasúti személyszállítási 
szolgáltatások belső piacának 
létrehozásához az ágazatban lebonyolított 
közszolgáltatási szerződések 
versenytárgyalási eljárásainak tekintetében 
az EUSZ-ben és az EUMSZ-ben 
lefektetett szociális célkitűzéseket és 
általános érdekű szolgáltatási 
kötelezettségeket tiszteletben tartó közös 
szabályokra van szükség, amelyeket 
minden tagállamban összehangolt módon 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 47
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 
szempontjából, amelyek között a 

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 
szempontjából, amelyek között a 
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társadalom maradéktalanul kiaknázhatja a 
belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának eredményes 
megnyitásával járó előnyöket, fontos, 
hogy a tagállamok a közszolgáltatók 
alkalmazottai számára is megfelelő szintű
szociális védelmet biztosítsanak.

társadalom összes tagja maradéktalanul 
kiaknázhatja a belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások magas 
színvonalú, az EUSZ-ben lefektetett 
szociális célkitűzésekkel és az EUMSZ-
hez csatolt 26. sz. jegyzőkönyvben az 
általános érdekű szolgáltatásokkal 
kapcsolatban meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban álló 
kínálatának előnyeit, fontos, hogy a 
tagállamok a közszolgáltatók alkalmazottai 
számára is magas színvonalú szociális 
védelmet és az ágazati kollektív 
szerződéseket tiszteletben tartó 
munkafeltételeket garantáljanak.

Or. en

Módosítás 48
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 
szempontjából, amelyek között a 
társadalom maradéktalanul kiaknázhatja a 
belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának eredményes
megnyitásával járó előnyöket, fontos, hogy 
a tagállamok a közszolgáltatók 
alkalmazottai számára is megfelelő szintű 
szociális védelmet biztosítsanak.

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 
szempontjából, amelyek között a 
társadalom maradéktalanul kiaknázhatja a 
belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának tényleges 
megnyitásával járó előnyöket, fontos, hogy 
a tagállamok biztosítsák a következőket:

1) a közszolgáltatók alkalmazottai számára 
is megfelelő szintű szociális védelem,

2) a tömegközlekedési sztrájkok alatt 
minimális szolgáltatási szint.

Or. en

Indokolás

A közszolgáltatási szerződések alapján nyújtott szolgáltatások finanszírozása közpénzekből 
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történik. Annak biztosítása érdekében, hogy az utasok mindig hagyatkozhassanak ezekre a 
szolgáltatásokra, a tagállamoknak biztosítaniuk kell sztrájk közben a minimális szolgáltatási 
szintet.

Módosítás 49
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 
szempontjából, amelyek között a 
társadalom maradéktalanul kiaknázhatja a
belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának eredményes
megnyitásával járó előnyöket, fontos, hogy 
a tagállamok a közszolgáltatók 
alkalmazottai számára is megfelelő szintű 
szociális védelmet biztosítsanak.

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 
szempontjából, amelyek között a 
társadalom maradéktalanul kiaknázhatja a 
belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának tényleges 
megnyitásával járó előnyöket, fontos, hogy 
a tagállamok a közszolgáltatók 
alkalmazottai számára is minden esetben
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten. A megfelelő szintet 
legkésőbb a belföldi vasúti piac 
megnyitásakor garantálni kell a szociális 
normák nemzeti jog és/vagy ágazati 
kollektív szerződések útján történő
meghatározásán és/vagy az érintett ágazat 
személyzete átvételének megkövetelésén
keresztül.

Or. en

Indokolás

A versenynek azonos szociális feltételek mellett kell folynia, és ezért minden tagállamnak – az 
e területen meglévő szabályai és gyakorlatai követésével – nemzeti, regionális vagy helyi 
szinten megfelelő védelmet kell biztosítania a személyzet számára. Konkrét megoldásokat kell 
találni a köztisztviselők vagy a köztisztviselőkhöz hasonló, különleges munkajogi jogállású 
személyzet számára, akik továbbra is a vasúti ágazat összes munkavállalójának jelentős részét 
képezik.

Módosítás 50
Georges Bach
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Amennyiben egy közszolgáltatási 
szerződés megkötése a közszolgáltató 
megváltozásával járhat, az illetékes 
hatóságoknak elő kell írniuk a kiválasztott 
közszolgáltató számára a munkavállalók 
jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 
2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi 
irányelv rendelkezéseinek az 
alkalmazását. Ez az irányelv nem zárja ki, 
hogy a tagállamok a 2001/23/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó munkavállalói 
jogok átruházási feltételeit is védjék, 
ezáltal – adott esetben – figyelembe véve a 
nemzeti törvények, rendeletek és 
közigazgatási rendelkezések, a kollektív 
szerződésekben vagy a szociális partnerek 
közötti megállapodásokban 
meghatározott, a munkavállalókra 
kedvezőbb munkajogi és szociális 
normákat.

Or. de

Módosítás 51
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Amennyiben egy közszolgáltatási 
szerződés megkötése a közszolgáltató 
megváltozásával járhat, az illetékes 
hatóságoknak elő kell írniuk a kiválasztott 
közszolgáltató számára a munkavállalók 
jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
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ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 
2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi 
irányelv rendelkezéseinek az 
alkalmazását. Ez az irányelv nem zárja ki, 
hogy a tagállamok a 2001/23/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó munkavállalói 
jogok átruházási feltételeit is védjék. A 
tagállamok kötelesek teljesíteni a nemzeti 
törvények, rendeletek és közigazgatási 
rendelkezések, a kollektív szerződésekben 
vagy a szociális partnerek közötti 
megállapodásokban meghatározott, a 
munkavállalókra kedvezőbb munkajogi és 
szociális normákat.

Or. de

Módosítás 52
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A szubszidiaritás elvével 
összhangban az illetékes hatóságoknak 
szociális és minőségi kritériumokat kell 
megállapítaniuk a közszolgáltatási 
kötelezettségek minőségi normáinak 
fenntartására és növelésére, például a 
minimális munkafeltételek, az utasjogok, 
a csökkent mozgásképességű személyek 
szükségletei, a környezetvédelem, az 
utasok és a munkavállalók egészsége és 
biztonsága, valamint a munkahelyekre és 
a szolgáltatásnyújtás helyén történő 
szociális védelemre vonatkozó, kollektív 
szerződésbeli kötelezettségek és egyéb 
szabályok és megállapodások 
tekintetében.

Or. de
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Módosítás 53
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A szubszidiaritás elvével 
összhangban az illetékes hatóságok
szociális és minőségi kritériumokat 
állapítanak meg a közszolgáltatási 
kötelezettségek minőségi normáinak 
fenntartására és növelésére, például a 
minimális munkafeltételek, az utasjogok, 
a csökkent mozgásképességű személyek 
szükségletei, a környezetvédelem, az 
utasok és a munkavállalók egészsége és 
biztonsága, valamint a munkahelyekre és 
a szolgáltatásnyújtás helyén történő 
szociális védelemre vonatkozó, kollektív 
szerződésbeli kötelezettségek és egyéb 
szabályok és megállapodások 
tekintetében. A szolgáltatók közötti 
átlátható és összehasonlítható 
versenyfeltételek biztosítása, valamint a 
szociális dömping kockázatának 
elkerülése érdekében az illetékes 
hatóságok különleges szociális és 
szolgáltatásminőségi normákat írhatnak 
elő.

Or. de

Módosítás 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az alvállalkozói helyzetekkel 
kapcsolatos visszaélések számának 
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csökkentése, valamint a vasúti dolgozók 
jogainak védelme érdekében 
megkülönböztetésmentesen kell 
biztosítani, hogy az alvállalkozók 
felelősséget viseljenek a 
munkavállalóknak járó esedékes 
jogosultságok és/vagy a szociális 
partnerek törvényben vagy kollektív 
megállapodásban szabályozott közös 
alapjainak vagy intézményeinek fizetendő 
járulékok megfizetéséért. A tagállamok 
bármikor bevezethetnek és/vagy 
alkalmazhatnak a nemzeti jog szerinti 
szigorúbb felelősségi szabályokat.

Or. de

Módosítás 55
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az 1370/2007/EK rendelet belső 
logikájával összhangban világossá kell 
tenni, hogy a 2019. december 2-ig tartó 
átmeneti időszak kizárólag a 
közszolgáltatási szerződések 
versenytárgyalási eljárások 
megszervezésének kötelezettségére 
vonatkozik.

(14) Az 1370/2007/EK rendelet belső 
logikájával összhangban világossá kell 
tenni, hogy a 2019. december 2-ig tartó 
átmeneti időszak kizárólag a 
közszolgáltatási szerződések 
versenytárgyalási eljárások 
megszervezésének kötelezettségére 
vonatkozik. Az átmeneti időszak lehetővé 
teszi majd a tagállamok számára annak 
biztosítását, hogy a pályázati eljárások 
tiszteletben tartsák a szociális 
célkitűzéseket, illetve az EUSZ-ben és az 
EUMSZ-hez csatolt 26. sz. 
jegyzőkönyvben meghatározott szociális és 
területi kohéziót.

Or. en
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Módosítás 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A vasúttársaságoknak a 
közszolgáltatási szerződések kötelezően 
versenytárgyaláson alapuló odaítélésére 
való felkészüléséhez több időre van 
szükségük, hogy az ilyen szerződéseket 
korábban közvetlenül elnyerő vállalatok 
eredményes és fenntartható belső 
szerkezetátalakítást tudjanak végrehajtani. 
Ezért az e rendelet hatálybalépésének 
dátuma és 2019. december 3. között 
közvetlenül odaítélt szerződésekre 
vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell
megállapítani.

(15) A vasúttársaságoknak a 
közszolgáltatási szerződések kötelezően 
versenytárgyaláson alapuló odaítélésére 
való felkészüléséhez több időre van 
szükségük, hogy az ilyen szerződéseket 
korábban közvetlenül elnyerő vállalatok 
eredményes és fenntartható belső 
szerkezetátalakítást tudjanak végrehajtani. 
Ezért az e rendelet hatálybalépésének 
dátuma és 2019. december 3. között az 
ilyen szerződésekre vonatkozóan pályázati 
eljárást kell fokozatosan bevezetni.

Or. en

Indokolás

Fennáll a pályázati eljárások fokozatos bevezetésének szükségessége, amit a rendelet 
hatálybalépésétől kell elkezdeni, a múltban közvetlenül odaítélt szerződéseket pedig 2019. 
december 3-ig meg kell pályáztatni.

Módosítás 57
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A vasúttársaságoknak a 
közszolgáltatási szerződések kötelezően 
versenytárgyaláson alapuló odaítélésére 
való felkészüléséhez több időre van 
szükségük, hogy az ilyen szerződéseket 
korábban közvetlenül elnyerő vállalatok 
eredményes és fenntartható belső 
szerkezetátalakítást tudjanak végrehajtani. 

(15) A vasúttársaságoknak a 
közszolgáltatási szerződések opcionálisan
versenytárgyaláson alapuló odaítélésére 
való felkészüléséhez és az érintett 
tagállamokban a közszolgáltatók 
személyzete számára a szociális védelem 
megfelelő szintjének és a jó 
munkafeltételek biztosításához több időre 
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Ezért az e rendelet hatálybalépésének 
dátuma és 2019. december 3. között 
közvetlenül odaítélt szerződésekre 
vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell 
megállapítani.

van szükségük, hogy az ilyen 
szerződéseket korábban közvetlenül 
elnyerő vállalatok eredményes és 
fenntartható belső szerkezetátalakítást 
tudjanak végrehajtani. Az e rendelet 
hatálybalépésének dátuma és 2019. 
december 3. között közvetlenül odaítélt 
szerződésekre vonatkozóan minden 
esetben átmeneti intézkedéseket kell
megállapítani.

Or. en

Módosítás 58
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának megnyitása után 
megfelelő rendelkezések előírására van 
szükség, tekintve, hogy az illetékes 
hatóságoknak intézkedéseket kell hozniuk 
annak érdekében, hogy az egy 
vasúttársaságnak általuk odaítélt 
szerződések számának korlátozásával 
biztosítani tudják a magas szintű versenyt.

(16) A belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának megnyitása után 
megfelelő rendelkezések előírására van 
szükség, tekintve, hogy az illetékes 
hatóságoknak intézkedéseket kell hozniuk 
annak érdekében, hogy az egy 
vasúttársaságnak általuk odaítélt 
szerződések számának korlátozásával 
biztosítani tudják a megfelelő szintű 
versenyt.

Or. en

Módosítás 59
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Azon keretfeltételek kialakítása 
szempontjából, amelyek között a 
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társadalom maradéktalanul kiaknázhatja 
a belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának tényleges 
megnyitásával járó előnyöket, fontos, 
hogy a tagállamok a közszolgáltatók 
alkalmazottai számára is minden esetben 
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítsanak nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten. A megfelelő szintet 
legkésőbb a belföldi vasúti piac 
megnyitásakor garantálni kell a szociális 
normák nemzeti jog és/vagy ágazati 
kollektív szerződések útján történő 
meghatározásán és/vagy az érintett ágazat 
személyzete átvételének megkövetelésén
keresztül.

Or. en

Indokolás

A versenynek azonos szociális feltételek mellett kell folynia és ezért minden tagállamnak – az 
e területen meglévő szabályai és gyakorlatai követésével – nemzeti, regionális vagy helyi 
szinten megfelelő védelmet kell biztosítania a személyzet számára. Konkrét megoldásokat kell 
találni a köztisztviselők vagy a köztisztviselőkhöz hasonló, különleges munkajogi jogállású 
személyzet számára, akik továbbra is a vasúti ágazat összes munkavállalójának jelentős részét 
képezik.

Módosítás 60
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A személyszállítás területén a 
tisztességes és egyenlő verseny előnyeinek 
maradéktalan kiaknázása érdekében és a 
szubszidiaritás elve alapján elsődleges 
fontosságú, hogy a tagállamok biztosítsák 
a vasúti kínálat szociális dimenziójának 
figyelembe vételét a szociális dömping 
minden olyan formájának felszámolása 
érdekében, amely a területen rontaná a 
vasúti kínálat minőségét. A minőségi 
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szociális keretet az illetékes hatóságoknak 
a vasúti tevékenységen belül nem csak 
elsősorban nemzeti kollektív 
megállapodások bevezetésével kell 
megvalósítaniuk, hanem a szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárások 
során a személyzet átvételével is.

Or. fr

Módosítás 61
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
2 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„illetékes helyi hatóság”: bármely illetékes 
hatóság, amelynek földrajzi illetékessége 
nem országos, hanem egy városi 
agglomeráció vagy vidéki körzet 
közlekedési szükségleteire terjed ki;

„illetékes helyi hatóság”: bármely illetékes 
hatóság, amelynek földrajzi illetékessége 
nem egy tagállamra, hanem egy városi 
agglomeráció vagy vidéki körzet 
közlekedési szükségleteire terjed ki;

Or. fr

Módosítás 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
2 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„illetékes helyi hatóság”: bármely illetékes 
hatóság, amelynek földrajzi illetékessége 
nem országos, hanem egy városi 
agglomeráció vagy vidéki körzet 
közlekedési szükségleteire terjed ki;”

„illetékes helyi hatóság”: bármely illetékes 
hatóság, amelynek földrajzi illetékessége 
nem országos, hanem többek között egy 
régió, egy városi agglomeráció vagy vidéki 
körzet közlekedési szükségleteire terjed 
ki;”



AM\1004472HU.doc 21/48 PE519.754v01-00

HU

Or. pl

Indokolás

Az EU tagállamaiban a közösségi közlekedés szervezői gyakran a régiók vagy egyéb 
közigazgatási egységek, ezért ki kell bővíteni a fogalommeghatározást.

Módosítás 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságoknak el kell 
készíteniük és rendszeresen naprakésszé 
kell tenniük a felelősségi körükbe tartozó 
terület minden vonatkozó szállítási módra 
kiterjedő személyszállítási közszolgáltatási
terveit. E tömegközlekedési tervekben az 
illetékes hatóságok felelősségi körébe 
tartozó területen jelen levő valamennyi 
szállítási módra kiterjedően meg kell 
határozni a tömegközlekedési politika 
célkitűzéseit és megvalósításuk módját. E 
terveknek legalább a következőket kell 
tartalmazniuk:

Az illetékes hatóságoknak el kell 
készíteniük és rendszeresen naprakésszé 
kell tenniük a felelősségi körükbe tartozó 
terület személyszállítási terveit. E 
tömegközlekedési tervekben az illetékes 
hatóságok felelősségi körébe tartozó 
területen meg kell határozni a 
tömegközlekedési politika célkitűzéseit és 
megvalósításuk módját. E terveknek 
legalább a következőket kell tartalmazniuk:

Or. pl

Indokolás

Felesleges kitételek – a rendeletre irányuló javaslat szerint a személyszállítási terveket 
minden lényeges szállításra módra kiterjesztik. A további tervek elkészítése a cikkben említett
területeken az elérhető előnyökhöz képest mérhetetlen költségeket okozhat az illetékes 
hatóságok számára. Az illetékes hatóságoknak szabadságot kell kapniuk a szállítási módok 
meghatározásában.

Módosítás 64
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tömegközlekedési ajánlat által 
kielégítendő alapkövetelmények, például a 
hozzáférhetőség, a területi összeköttetés, a 
biztonság, a fő csatlakozási csomópontok 
által biztosított modális és intermodális 
összekapcsolódások, valamint olyan 
ajánlati jellemzők, mint a működési idők, a 
szolgáltatások gyakorisága és a 
kapacitáskihasználás minimális szintje;

a tömegközlekedési ajánlat által 
kielégítendő alapkövetelmények, például a 
rendelkezésre állás, a hozzáférhetőség, a 
megfizethetőség, a területi összeköttetés, a 
biztonság, a fő csatlakozási csomópontok 
által biztosított modális és intermodális 
összekapcsolódások, valamint olyan 
ajánlati jellemzők, mint a működési idők, a 
szolgáltatások gyakorisága és a 
kapacitáskihasználás minimális szintje;

Or. en

Módosítás 65
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az olyan tételekhez kapcsolódó minőségi 
szabványok, mint a megállók és a 
járművek felszereltségi jellemzői, a 
pontosság és megbízhatóság, a tisztaság, az 
ügyfélszolgálat és -tájékoztatás, a 
panaszkezelés és a jogorvoslat, valamint a 
szolgáltatás minőségének nyomon 
követése;

az olyan tételekhez kapcsolódó minőségi 
szabványok, mint a megállók és a 
járművek felszereltségi jellemzői, a 
pontosság és megbízhatóság, a tisztaság, az 
ügyfélszolgálat – beleértve a 
gyermekeknek, családoknak, időseknek 
szóló szolgáltatásokat –, támogatás és 
tájékoztatás, a panaszkezelés és a 
jogorvoslat, valamint a szolgáltatás 
minőségének nyomon követése, valamint 
az akadálymentességnek a
fogyatékossággal élőkről szóló ENSZ-
egyezmény szerinti biztosításához 
szükséges valamennyi szolgáltatás;

Or. en
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Módosítás 66
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a díjszabási politika elvei; a díjszabási politika normái és a 
munkahelyi egészségügyi és biztonsági 
normák;

Or. en

Módosítás 67
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a díjszabási politika elvei; a díjszabási politika elvei; valamint a 
szociális és foglalkoztatás-védelemre 
alkalmazandó szabályok;

Or. de

Módosítás 68
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

olyan működési követelmények, mint a 
kerékpárszállítás, a forgalomirányítás és a 
zavarok esetén követendő katasztrófaterv.

olyan működési követelmények, mint a 
kerékpárszállítás, a babakocsik, kerekes 
székek és csomagok szállítása, illetve a 
forgalomirányítás és a zavarok esetén 
követendő katasztrófaterv.

Or. en

Módosítás 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

olyan működési követelmények, mint a 
kerékpárszállítás, a forgalomirányítás és a 
zavarok esetén követendő katasztrófaterv.

egyéb működési követelmények.

Or. pl

Módosítás 70
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – ea pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tömegközlekedési sztrájkok alatt 
minimális szolgáltatási szintet 
meghatározó keret.

Or. en

Indokolás

A közszolgáltatási szerződések alapján nyújtott szolgáltatások finanszírozása közpénzekből 
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történik. Annak biztosítása érdekében, hogy az utasok mindig hagyatkozhassanak ezekre a 
szolgáltatásokra, a tagállamoknak biztosítaniuk kell sztrájk közben a minimális szolgáltatási 
szintet.

Módosítás 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tömegközlekedési tervek kidolgozása 
során az illetékes hatóságoknak ügyelniük 
kell különösen az utasjogokkal, a szociális 
védelemmel, a foglalkoztatással és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
alkalmazandó szabályokra.

A szolgáltatók közötti átlátható és 
összehasonlítható versenyfeltételek 
biztosítása, valamint a szociális dömping 
kockázatának elkerülése érdekében az 
illetékes hatóságok különleges szociális és 
szolgáltatásminőségi normákat írhatnak 
elő.

Or. de

Módosítás 72
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 
felekkel folytatott konzultációt követően 
elfogadják, majd közzéteszik a 
tömegközlekedési terveket. E rendelet 
alkalmazásában az érintett érdekelt felek 
közé tartoznak legalább a közlekedési 
szolgáltatók, adott esetben a pályahálózat-
működtetők, reprezentatív utas- és 
munkavállalói szervezetek.

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 
felekkel folytatott konzultációt követően 
elfogadják, majd közzéteszik a 
tömegközlekedési terveket. E rendelet 
alkalmazásában az érintett érdekelt felek 
közé tartoznak legalább a közlekedési 
szolgáltatók, adott esetben a pályahálózat-
működtetők, utas- és munkavállalói 
szervezetek.
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Or. sv

Módosítás 73
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt
felekkel folytatott konzultációt követően 
elfogadják, majd közzéteszik a 
tömegközlekedési terveket. E rendelet 
alkalmazásában az érintett érdekelt felek 
közé tartoznak legalább a közlekedési 
szolgáltatók, adott esetben a pályahálózat-
működtetők, reprezentatív utas- és 
munkavállalói szervezetek.

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 
felekkel folytatott konzultációt követően 
elfogadják, majd közzéteszik a 
tömegközlekedési terveket. E rendelet 
alkalmazásában az érintett érdekelt felek 
közé tartoznak legalább a közlekedési 
szolgáltatók, a pályahálózat-működtetők, 
reprezentatív utas- és munkavállalói 
szervezetek, valamint a fogyatékkal élők 
és az idősek érdekképviseleti szervei.

Or. en

Módosítás 74
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyszállítási közszolgáltatásra 
vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek 
jellemzőit és hatályát az alábbiak szerint 
kell megállapítani:

törölve

a) meghatározásuk a 2. cikk e) pontjával 
összhangban történik;
b) a tömegközlekedési terv célkitűzéseinek 
elérése szempontjából megfelelőnek kell 
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lenniük;
c) nem haladhatják meg a 
tömegközlekedési terv célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges és arányos mértéket.
A b) pontban említett megfelelőség 
felmérése során szem előtt kell tartani, 
hogy a közszféra személyszállítási 
közszolgáltatások nyújtásába való 
beavatkozása az alkalmas mód-e a 
tömegközlekedési tervekben 
megfogalmazott célkitűzések elérésére.
A vasúti személyszállítási közszolgáltatás 
tekintetében a c) pontban említett 
szükségesség és arányosság felmérésének 
figyelembe kell vennie az egységes vasúti 
térség létrehozásáról szóló, 2012. 
november 21-i 2012/34/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
(átdolgozás) 10. cikkének (2) bekezdése 
szerint nyújtott szállítási szolgáltatásokat, 
valamint mérlegelnie kell a pályahálózat-
működtetők és az igazgatási szervezetek 
számára ugyanazon irányelv 38. cikke (4) 
bekezdésének első mondata alapján 
szolgáltatandó minden információt is.
__________________
12 HL L 343., 2012.12.14., 32. o.

Or. en

Indokolás

A szükséges rugalmasság megtartása érdekében kerülni kell a túl szűk előírásokat.

Módosítás 75
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tömegközlekedési terv célkitűzéseinek 
elérése szempontjából megfelelőnek kell 
lenniük,

a tömegközlekedési terv célkitűzéseinek 
elérése szempontjából megfelelőnek kell 
lenniük, vagyis az odaítélés módszerét az 
elérendő minőségi szabványokra és az 
alkalmas eszközökre tekintettel kell 
meghatározni, hogy megvalósuljanak a 
tömegközlekedési terv célkitűzései;

Or. de

Módosítás 76
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pontban említett megfelelőség 
felmérése során szem előtt kell tartani,
hogy a közszféra személyszállítási 
közszolgáltatások nyújtásába való 
beavatkozása az alkalmas mód-e a 
tömegközlekedési tervekben 
megfogalmazott célkitűzések elérésére.

törölve

Or. de

Módosítás 77
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a legköltséghatékonyabb módon kell a leghatékonyabb módon, magas minőség 
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elérnie a tömegközlekedési terv 
célkitűzéseit;

biztosítása mellett kell elérnie a 
tömegközlekedési terv célkitűzéseit;

Or. de

Módosítás 78
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a legköltséghatékonyabb módon kell 
elérnie a tömegközlekedési terv 
célkitűzéseit;

hatékony módon kell elérnie a 
tömegközlekedési terv célkitűzéseit, magas 
színvonalon, beleértve a szociális és 
területi értelemben vett elérhetőséget;

Or. en

Módosítás 79
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tömegközlekedési tervben előírt 
követelmények értelmében pénzügyileg 
hosszú távon fenn kell tartania a 
személyszállítási közszolgáltatást.

a tömegközlekedési tervben előírt 
követelmények értelmében pénzügyileg 
hosszú távon és integrált megközelítésben
fenn kell tartania a személyszállítási 
közszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 80
Olle Ludvigsson
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságnak a közszolgáltatási 
kötelezettségek meghatározásához 
megfelelő módon egyeztetnie kell az 
érintett érdekelt felekkel, így legalább a 
közlekedési szolgáltatókkal, adott esetben a 
pályahálózat-működtetőkkel, a 
reprezentatív utas- és munkavállalói 
szervezetekkel, és mérlegelnie kell 
álláspontjaikat.

Az illetékes hatóságnak a közszolgáltatási 
kötelezettségek meghatározásához 
megfelelő módon egyeztetnie kell az 
érintett érdekelt felekkel, így legalább a 
közlekedési szolgáltatókkal, adott esetben a 
pályahálózat-működtetőkkel, az utas- és 
munkavállalói szervezetekkel, és 
mérlegelnie kell álláspontjaikat.

Or. sv

Módosítás 81
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságnak a közszolgáltatási 
kötelezettségek meghatározásához 
megfelelő módon egyeztetnie kell az 
érintett érdekelt felekkel, így legalább a 
közlekedési szolgáltatókkal, adott esetben a 
pályahálózat-működtetőkkel, a 
reprezentatív utas- és munkavállalói 
szervezetekkel, és mérlegelnie kell 
álláspontjaikat.

Az illetékes hatóságnak a közszolgáltatási 
kötelezettségek meghatározásához 
megfelelő módon egyeztetnie kell az 
érintett érdekelt felekkel, így legalább a 
közlekedési szolgáltatókkal, adott esetben a 
pályahálózat-működtetőkkel, a 
reprezentatív utas- és munkavállalói 
szervezetekkel, valamint a fogyatékkal 
élők és az idősek érdekképviseleti 
szerveivel, és mérlegelnie kell 
álláspontjaikat.

Or. en

Módosítás 82
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2a cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az egyes közszolgáltatási szerződések 
vonatkilométerben megadott maximális 
éves volumenét 10 millió vasútkilométer 
vagy a közszolgáltatási szerződések 
keretében nyújtott teljes nemzeti 
személyszállítási volumen egyharmada 
közül a nagyobb értékben kell 
megállapítani.”

törölve

Or. en

Indokolás

E számadatoknak figyelembe kell venniük a tagállamok közötti eltéréseket.

Módosítás 83
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1370/2007/EK rendelet
2 a cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az egyes közszolgáltatási szerződések 
vonatkilométerben megadott maximális 
éves volumenét 10 millió vasútkilométer 
vagy a közszolgáltatási szerződések 
keretében nyújtott teljes nemzeti 
személyszállítási volumen egyharmada 
közül a nagyobb értékben kell 
megállapítani.”

törölve

Or. en



PE519.754v01-00 32/48 AM\1004472HU.doc

HU

Indokolás

A 10 millió vasútkilométerre vagy a közszolgáltatási szerződések keretében nyújtott teljes 
nemzeti személyszállítási volumen egyharmadára történő korlátozás különösen a kisebb 
tagállamokban veszélyezteti a fő vívmányok egyikét: a törzshálózatra koncentráló, integrált 
ütemes menetrendet. A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk, hogy a törzshálózatot 
egyetlen üzemeltetőnek adják az ütemes menetrend rovására menő versengés megelőzése 
érdekében. Ezért a korlátokat meg kell szüntetni – a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk, 
hogy szükségleteiknek megfelelően maguk határozzák meg a határértékeket.

Módosítás 84
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (3) bekezdésének értelmében 
oda nem ítélt közszolgáltatási szerződések 
esetében ezeket a paramétereket úgy kell 
meghatározni, hogy az ellentételezés 
egyetlen esetben sem haladja meg a 
közszolgáltatási kötelezettségek 
végrehajtása során felmerült költségekre és 
elért bevételre gyakorolt nettó pénzügyi 
hatás fedezéséhez szükséges összeget, 
figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a 
közszolgáltató által megtartott bevételeket, 
valamint egy ésszerű nyereséget;

Az 5. cikk (3) bekezdésének értelmében 
oda nem ítélt közszolgáltatási szerződések 
esetében ezeket a paramétereket úgy kell 
meghatározni, hogy az ellentételezés 
egyetlen esetben sem haladja meg a 
közszolgáltatási kötelezettségek 
végrehajtása során felmerült költségekre és 
elért bevételre gyakorolt nettó pénzügyi 
hatás fedezéséhez szükséges összeget, 
figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a 
közszolgáltató által megtartott bevételeket, 
valamint egy ésszerű nyereséget, továbbá 
az utasszolgáltatások rendelkezésre állása, 
akadálymentessége és minősége 
javításához szükséges beruházások által 
igényelt összeget;

Or. en

Módosítás 85
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b a pont (új)
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1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg 
lép:
„A nemzeti és közösségi jog sérelme 
nélkül, beleértve a szociális partnerek 
közötti kollektív szerződéseket, az illetékes 
hatóságok kötelezik a kiválasztott 
közszolgáltatót, hogy a szolgáltatások 
nyújtásához előzetesen felvett 
személyzetnek adja meg azokat a jogokat, 
amelyekben az akkor részesülne, ha a 
2001/23/EK irányelv szerinti átruházás 
történt volna. Amennyiben az illetékes 
hatóságok a közszolgáltatókat egyes 
szociális előírások teljesítésére kötelezik, a 
versenytárgyalási eljárással kapcsolatos 
dokumentumokban és a közszolgáltatási 
szerződésben fel kell sorolni az érintett 
személyzetet, és átlátható adatokat kell 
adni szerződéses jogaikról és azon 
feltételekről, amelyek alapján e 
munkavállalók a szolgáltatásokhoz 
kapcsolódónak tekintendők.”

Or. de

Módosítás 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b a pont (új)
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg 
lép:
„A nemzeti és közösségi jog sérelme 
nélkül, beleértve a szociális partnerek 
közötti kollektív szerződéseket, az illetékes 
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hatóságok kötelezik a kiválasztott 
közszolgáltatót, hogy a szolgáltatások 
nyújtásához előzetesen felvett 
személyzetnek adja meg azokat a jogokat, 
amelyekben az akkor részesülne, ha a 
2001/23/EK irányelv szerinti átruházás 
történt volna. Ez az irányelv nem zárja ki, 
hogy a tagállamok a 2001/23/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó munkavállalói 
jogok átruházási feltételeit is védjék. A 
tagállamok kötelesek teljesíteni a nemzeti 
törvények, rendeletek és közigazgatási 
rendelkezésekben, a kollektív 
szerződésekben vagy a szociális partnerek 
közötti megállapodásokban
meghatározott, a munkavállalókra 
kedvezőbb munkajogi és szociális 
normákat.”

Or. de

Módosítás 87
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c pont
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok a 
nemzeti joggal összhangban bizonyos
minőségi és társadalmi előírásoknak való 
megfelelést, vagy szociális és minőségi 
kritériumok megállapítását írják elő a 
közszolgáltatók számára, ezeket az 
előírásokat a pályázati dokumentumokban 
és a közszolgáltatási szerződésekben fel 
kell tüntetni.

Az illetékes hatóságok a nemzeti jog és a 
közösségi jog – beleértve a szociális 
partnerek között kötött kollektív 
szerződéseket – sérelme nélkül 
meghatároznak minőségi és társadalmi 
előírásokat, meghatározzák a megfelelő 
szociális és minőségi kritériumokat, és
ezeket az előírásokat feltüntetik a pályázati 
dokumentumokban és a közszolgáltatási 
szerződésekben, az odaítélési eljárásra 
tekintet nélkül, kivéve, ha az érintett 
személyzet tekintetében létezik nemzeti, 
regionális vagy helyi szintű jogszabály, 
rendelkezés vagy kötelező ágazati kollektív 
szerződés, amely kiterjed a kötelező 
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szociális normákra és/vagy az üzemeltető 
váltása esetén a személyzet kötelező 
átvételére.

Or. en

Indokolás

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Módosítás 88
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c pont
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok a 
nemzeti joggal összhangban bizonyos
minőségi és társadalmi előírásoknak való 
megfelelést, vagy szociális és minőségi 
kritériumok megállapítását írják elő a 
közszolgáltatók számára, ezeket az 
előírásokat a pályázati dokumentumokban 
és a közszolgáltatási szerződésekben fel 
kell tüntetni.

Az illetékes hatóságok a nemzeti és 
közösségi jog sérelme nélkül, beleértve a 
szociális partnerek közötti kollektív 
szerződéseket, megállapítják a minőségi és 
társadalmi előírásokat, és ezeket az 
előírásokat az odaítélés módszerétől 
függetlenül feltüntetik a pályázati 
dokumentumokban és a közszolgáltatási 
szerződésekben.

Or. de

Módosítás 89
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c pont
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok a 
nemzeti joggal összhangban bizonyos 
minőségi és társadalmi előírásoknak való 
megfelelést, vagy szociális és minőségi 
kritériumok megállapítását írják elő a 
közszolgáltatók számára, ezeket az 
előírásokat a pályázati dokumentumokban 
és a közszolgáltatási szerződésekben fel 
kell tüntetni.

Amennyiben az illetékes hatóságok a 
tagállami joggal összhangban bizonyos 
minőségi és társadalmi előírásoknak való 
megfelelést, vagy szociális és minőségi 
kritériumok megállapítását írják elő a 
közszolgáltatók számára, ezeket az 
előírásokat a pályázati dokumentumokban 
és a közszolgáltatási szerződésekben fel 
kell tüntetni.

Or. fr

Módosítás 90
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c pont
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok a 
nemzeti joggal összhangban bizonyos 
minőségi és társadalmi előírásoknak való 
megfelelést, vagy szociális és minőségi
kritériumok megállapítását írják elő a 
közszolgáltatók számára, ezeket az 
előírásokat a pályázati dokumentumokban 
és a közszolgáltatási szerződésekben fel 
kell tüntetni.

Amennyiben az illetékes hatóságok a 
nemzeti joggal összhangban bizonyos 
minőségi, szociális és környezeti
előírásoknak való megfelelést írják elő a 
közszolgáltatók számára. A nemzeti jog 
szerint a szociális, környezeti és minőségi
előírásokat a pályázati dokumentumokban 
és a közszolgáltatási szerződésekben fel 
kell tüntetni.

Or. en

Módosítás 91
Frédéric Daerden
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c a pont (új)
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az érintett személyzet vonatkozásában 
nincs nemzeti vagy helyi szinten az e cikk 
(5) és (6) bekezdésében szereplő egyik 
lehetőséget (a személyzet kötelező átvétele 
és/vagy kötelező szociális normák) 
tartalmazó, létező jogszabály, rendelkezés 
vagy kötelező ágazati kollektív szerződés, 
az illetékes hatóságnak meg kell 
győződnie arról, hogy legkésőbb a belföldi 
vasúti piac megnyitásakor a pályázati 
eljárásban kötelezőek legyenek a szociális 
normák és/vagy a személyzet átvétele.

Or. en

Indokolás

Szükség van a személyzettel kapcsolatos kérdések pontosítására. A javaslat a személyzet 
védelmének minimumszintjét és a tisztességes versenyt írja elő, még akkor is, ha megfelelőbb 
a 4. cikk (5) vagy (6) bekezdésében előírt lehetőségeknek a (16) és (17) 
preambulumbekezdésekkel összefüggésben történő igénybe vétele, nemzeti ágazati kollektív 
szerződések, rendelkezések vagy jogszabályok útján. Csak ezzel a további bekezdéssel fog 
megvalósulni a további liberalizáció során a személyzet védelme valamennyi uniós 
tagállamban.

Módosítás 92
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a pont (új)
1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 3a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(3a) Az illetékes hatóság kizárhatja a 
pályázati felhívásokkal kapcsolatos 
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eljárásokból a harmadik országbeli 
szolgáltatókat, ha az érintett harmadik 
országok nem nyitják meg pályázati 
felhívásokkal kapcsolatos eljárásaikat a 
tagállami vállalkozások előtt.”

Or. de

Módosítás 93
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (4) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:

törölve

„(4) Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja, 
az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 
hogy közvetlenül ítélnek oda olyan 
közszolgáltatási szerződéseket:
a) amelyek becsült átlagos éves értéke: 
1 000 000 eurónál, illetve vasúti 
személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés esetén 
5 000 000 eurónál kevesebb, vagy
b) amelyek évente 300 000 kilométernél, 
illetve vasúti személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés esetén 
150 000 kilométernél kevesebb 
személyszállítási közszolgáltatás 
nyújtására vonatkoznak.
A legfeljebb 23 közúti járművet üzemeltető 
kis- és középvállalkozásoknak közvetlenül 
odaítélt közszolgáltatási szerződések 
esetében e küszöbértékek megemelhetők 
vagy egy 2 000 000 EUR alatti becsült 
éves átlagértékre, vagy a személyszállítási 
közszolgáltatás keretében nyújtott 
kevesebb, mint évi 600 000 kilométernyi 
szolgáltatásra.”
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Or. en

Indokolás

Az előadó javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását és az 5. cikk (4) bekezdésének 
eredeti (2012/34/EU) szövegéhez való visszatérést. A tagállamoknak sajátos – tagállamonként 
eltérő - szükségleteiknek megfelelően választási lehetőséggel kell rendelkezniük arról, hogy 
mely eszközök megfelelőbbek. Az Európai Bizottság részéről a választási lehetőség eltörlése a 
bizalomhiányt és a szuverén tagállamok döntéseinek irányítására vonatkozó szándékot 
bizonyítja, ahogyan azt már több nemzeti parlament is bírálta a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben nem tartása miatt – ezért azt az Európai Parlamentnek el kell utasítania.

Módosítás 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja, az 
illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy 
közvetlenül ítélnek oda olyan 
közszolgáltatási szerződéseket:

Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja, az 
illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy 
legfeljebb ötéves időtartamra közvetlenül 
ítélnek oda olyan közszolgáltatási 
szerződéseket:

Or. en

Indokolás

A közvetlenül odaítélt szerződések tartamának az öt évet nem szabad meghaladnia

Módosítás 95
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja, az 
illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy 
közvetlenül ítélnek oda olyan 
közszolgáltatási szerződéseket:

Amennyiben a tagállami jog nem tiltja, az 
illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy 
közvetlenül ítélnek oda olyan 
közszolgáltatási szerződéseket:

Or. fr

Módosítás 96
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – -b a pont (új)
1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 6a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Legkésőbb 24 hónappal a 
folyamatban lévő szerződés vége előtt 
készített és a független nemzeti szabályozó 
hatósághoz címzett, az alábbi 
kritériumoknak megfelelő pontos műszaki 
jelentés alapján:
- az érintett földrajzi térség vasúti 
szerkezetének sűrűségére, valamint a 
szolgáltatások gyakoriságára tekintettel, 
vagy a hagyományos normáktól 
jelentősen eltérő műszaki sajátosságokkal 
rendelkező vasúti szerkezet esetén a 
hálózat összetettsége átfogó multimodális 
megközelítést tesz szükségessé;
- a közszolgáltatási szerződés 
életképességét igazoló gazdasági dimenzió 
a jövedelmező és a nem jövedelmező 
területek egyenlő megoszlásán és/vagy az 
illetékes hatóság elvárásainak 
megfelelően a szolgáltató 
hatékonyságjavulásán és növekvő 
teljesítményén keresztül;
- az e rendelet 7. cikkének (1) 
bekezdésében említett éves jelentésből az 
derül ki, hogy a folyamatban lévő 
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közszolgáltatási szerződés felhasználói 
nagymértékben elégedettek.
A független nemzeti szabályozó hatóság e 
jelentés kézhezvételét követően dönt az 
illetékes hatóság kérelmének 
megalapozottságáról: a független nemzeti 
szabályozó hatóság véleménye kötelező 
erejű és azonnal végrehajtandó.

Or. fr

Módosítás 97
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 5a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a pályázati eljárásból 
kizárhatják az üzemeltetőket vagy 
vállalkozásokat, amennyiben közvetlen 
vagy közvetett irányításukat harmadik 
ország(ok)ból származó személy(ek) 
végzi(k), ha ezekben az országokban nincs 
olyan rendelkezés, amely lehetővé teszi az 
uniós tagállamokból érkező vállalatok 
versenytárgyalásokon való részvételét,
vagy nem nyújtanak piacaikhoz tényleges 
hozzáférést. 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) a vállalkozás eszközei egészének vagy 
részének tulajdonjoga vagy használati 
joga révén;
b) olyan jogok vagy szerződések révén, 
amelyek meghatározó befolyást 
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biztosítanak egy vállalkozás testületeinek 
összetétele, szavazása vagy döntései felett.

Or. en

Módosítás 98
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„Az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 
hogy a vasúttársaságok közötti verseny 
fokozása érdekében az egy adott 
pályahálózat vagy útvonalcsomag 
szakaszaira vonatkozó vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződéseket különböző 
vasúttársaságoknak ítélik oda. Ennek 
érdekében az illetékes hatóságok a 
pályázati eljárás elindítását megelőzően 
dönthetnek úgy, hogy korlátozzák az
egyazon vasúttársaságnak odaítélhető 
szerződések számát.”

Or. de

Módosítás 99
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„Az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 
hogy a vasúttársaságok közötti verseny 
fokozása érdekében az egy adott 
pályahálózat vagy útvonalcsomag 
szakaszaira vonatkozó vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződéseket különböző 
vasúttársaságoknak ítélik oda. Ennek 
érdekében az illetékes hatóságok a 
pályázati eljárás elindítását megelőzően 
dönthetnek úgy, hogy korlátozzák az 
egyazon vasúttársaságnak odaítélhető 
szerződések számát.”

Or. en

Indokolás

Ez a potenciális ajánlattevők közötti versenyfeltételek egyenlőtlenségét okozhatja. Az 5. cikk 
(6) bekezdésének hatályos szövege megfelelőbb.

Módosítás 100
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 
hogy a vasúttársaságok közötti verseny 
fokozása érdekében az egy adott 
pályahálózat vagy útvonalcsomag 
szakaszaira vonatkozó vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződéseket különböző 
vasúttársaságoknak ítélik oda. Ennek 
érdekében az illetékes hatóságok a 
pályázati eljárás elindítását megelőzően 

Az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 
hogy a vasúttársaságok közötti verseny 
fokozása érdekében az egy adott 
pályahálózat vagy útvonalcsomag 
szakaszaira vonatkozó vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződéseket különböző 
vasúttársaságoknak ítélik oda. Ennek 
érdekében az illetékes hatóságok a 
pályázati eljárás elindítását megelőzően 
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dönthetnek úgy, hogy korlátozzák az 
egyazon vasúttársaságnak odaítélhető 
szerződések számát.

dönthetnek úgy, hogy korlátozzák az 
egyazon vasúttársaságnak odaítélhető 
szerződések számát. Ennek 
következményeképpen azonban nem 
csökkenhet sem a hozzáférhetőség és az 
akadálymentesség mértéke, sem az 
utasoknak nyújtott szolgáltatások köre.

Or. de

Módosítás 101
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – 1 bekezdés
1370/2007/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban meg 
kell tenniük a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a közszolgáltatás 
keretében vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásokat nyújtani kívánó 
szolgáltatók számára hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
biztosítsanak vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásra alkalmas járművekhez.

Az illetékes hatóságoknak az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban meg kell tenniük a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
közszolgáltatás keretében vasúti 
személyszállítási közszolgáltatásokat 
nyújtani kívánó szolgáltatók számára 
hatékony és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést biztosítsanak vasúti 
személyszállítási közszolgáltatásra 
alkalmas járművekhez.

Or. en

Módosítás 102
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – 2 bekezdés – 2 albekezdés
1370/2007/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) és a c) pontban említett esetekben az 
illetékes hatóságnak jogában áll előírni a 

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
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közszolgáltatást nyújtó szolgáltató 
számára, hogy a közszolgáltatási szerződés 
lejártával a járműállományt adja át a 
szerződést elnyerő új szolgáltatónak. Az 
illetékes hatóság az új közszolgáltatót 
kötelezheti a járműállomány átvételére. Az 
átadást piaci árakon kell végrehajtani.

nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 103
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – 4 bekezdés
1370/2007/EK rendelet
5a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [e rendelet hatálybalépésétől 
számított 18 hónapig] intézkedéseket 
fogad el, amelyek részletesen 
meghatározzák az e cikk (2) és (3) 
bekezdésének alkalmazásához követendő 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 9a. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 104
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden illetékes hatóság évente egyszer 
összevont jelentést tesz közzé a felelősségi 

Minden illetékes hatóság évente egyszer 
összevont jelentést tesz közzé a felelősségi 
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körébe tartozó közszolgáltatási 
kötelezettségekről, a közszolgáltatási 
szerződések kezdő dátumáról és 
időtartamáról, a kiválasztott 
közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés 
útján az említett közszolgáltatóknak 
biztosított ellentételezésekről és 
kizárólagos jogokról. A jelentés 
különbséget tesz az autóbusz-közlekedés és 
a vasúti közlekedés között, megengedi a 
közlekedési közszolgáltatási hálózat 
teljesítményének, minőségének és 
finanszírozásának ellenőrzését és 
értékelését, valamint adott esetben 
tájékoztatást ad a biztosított kizárólagos 
jogok típusáról és terjedelméről. A 
tagállamok – például egy közös internetes 
portálon keresztül – központi hozzáférést 
biztosítanak e jelentésekhez.

körébe tartozó közszolgáltatási 
kötelezettségekről, a közszolgáltatási 
szerződések kezdő dátumáról és 
időtartamáról, a kiválasztott 
közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés 
útján az említett közszolgáltatóknak 
biztosított ellentételezésekről és 
kizárólagos jogokról. A jelentés 
különbséget tesz az autóbusz-közlekedés és 
a vasúti közlekedés között, megengedi a 
közlekedési közszolgáltatási hálózat 
teljesítményének, minőségének és 
finanszírozásának ellenőrzését és 
értékelését, valamint adott esetben 
tájékoztatást ad a biztosított kizárólagos 
jogok típusáról és terjedelméről. A 
tagállamok – például egy közös internetes 
portálon keresztül – központi hozzáférést 
biztosítanak e jelentésekhez. Ezekről a 
jelentésekről a Bizottság összefoglalót 
készít, és azt minden munkanyelven 
átadja a Tanácsnak és a Parlamentnek.

Or. fr

Módosítás 105
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden illetékes hatóság évente egyszer 
összevont jelentést tesz közzé a felelősségi 
körébe tartozó közszolgáltatási 
kötelezettségekről, a közszolgáltatási 
szerződések kezdő dátumáról és 
időtartamáról, a kiválasztott 
közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés 
útján az említett közszolgáltatóknak 
biztosított ellentételezésekről és 
kizárólagos jogokról. A jelentés 
különbséget tesz az autóbusz-közlekedés és 

Minden illetékes hatóság évente egyszer 
összevont jelentést tesz közzé a felelősségi 
körébe tartozó közszolgáltatási 
kötelezettségekről, a közszolgáltatási 
szerződések kezdő dátumáról és 
időtartamáról, a kiválasztott 
közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés 
útján az említett közszolgáltatóknak 
biztosított ellentételezésekről és 
kizárólagos jogokról. A jelentés részletesen 
bemutatja az elért eredményeket, és a 
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a vasúti közlekedés között, megengedi a 
közlekedési közszolgáltatási hálózat 
teljesítményének, minőségének és 
finanszírozásának ellenőrzését és 
értékelését, valamint adott esetben 
tájékoztatást ad a biztosított kizárólagos 
jogok típusáról és terjedelméről. A 
tagállamok – például egy közös internetes 
portálon keresztül – központi hozzáférést 
biztosítanak e jelentésekhez.”

szállítási szolgáltatási tevékenységhez 
tartozó összes mutatót meghatározza, 
nevezetesen a pontosságot, a 
megbízhatóságot, a tisztaságot, a 
nyilvános felmérés keretében lemért 
felhasználói elégedettséget, valamint a 
minimális kapacitáskihasználtságot. A 
jelentés különbséget tesz az autóbusz-
közlekedés és a vasúti közlekedés között, 
megengedi a közlekedési közszolgáltatási 
hálózat teljesítményének, minőségének és 
finanszírozásának ellenőrzését és 
értékelését, valamint adott esetben 
tájékoztatást ad a biztosított kizárólagos 
jogok típusáról és terjedelméről. A 
tagállamok – például egy közös internetes 
portálon keresztül – központi hozzáférést 
biztosítanak e jelentésekhez.”

Or. fr

Módosítás 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013. január 1. és 2019. december 2. 
között közvetlenül odaítélt vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződések lejáratuk dátumáig hatályban 
maradhatnak. Azonban 2022. december 
31. után semmilyen körülmények között
nem maradhatnak hatályban.

Az e rendelet hatálybalépése után
közvetlenül odaítélt vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződések 2019. december 3. után nem 
maradhatnak hatályban.

Or. en

Módosítás 107
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésének napját követő 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
lép hatályba. A rendeletet a 
hatálybalépését követő három hónapon 
belül egységes szerkezetbe foglalt 
formában elérhetővé kell tenni.

Or. fr


