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Módosítás 21
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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. A vasúti személyszállítási 
szolgáltatások a kínálat és a minőség 
tekintetében nem tartottak lépést a 
folyamatosan változó igényekkel.

(1) A vasúti utasforgalom elmúlt 
évtizedben bekövetkezett növekedése 
elégséges volt ahhoz, hogy a szárazföldi 
szállításon belül a tagállamok EU-15 
csoportjában átlagosan növelje a vasúti 
ágazat részarányát, átlagban véve nem 
növelte azonban azon tagállamokban, 
amelyek 2004-ben és 2007-ben 
csatlakoztak az Unióhoz. A vasúti ágazat 
részarányában bekövetkezett változások 
nincsenek összhangban a bevezetett 
irányítási struktúrákkal.

Or. en

Indokolás

Ami a vasút szárazföldi szállításon belüli részarányát illeti, az Eurostat a következő 
információkkal szolgál: EU-15: 2001: 6,7%, 2010: 7,4%. Új tagállamok: 2001: 7,4%, 2010: 
5,1%. Sok tagállamban a kínálat és a minőség is egyenletes volt. Bizonyos tagállamokban 
csökkent a vasúti ágazat részaránya, míg más tagállamokban jelentősen növekedett. Végül, de 
nem utolsósorban az irányítási struktúra és a vasúti ágazat részaránya között nem mutatható 
ki összefüggés, és nincs arra utaló bizonyíték, hogy köztük ok-okozati kapcsolat lenne.

Módosítás 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Számos tanulmány és kérdőív 
bizonyítja, hogy azon tagállamokban, 
amelyek megnyitották a belföldi vasút 
személyszállítási piacukat – például 
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Svédország és az Egyesült Királyság –, 
növekedett a vasúti piac, és elégedettebbek 
lettek az utasok és a személyzet is.

Or. en

Módosítás 23
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egységes európai vasúti térség 
létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 
2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 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.

(3) Az egységes európai vasúti térség 
létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 
2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 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 egész 
Európára kiterjedő javítása érdekében, a 
szociális normák és a foglalkoztatási 
feltételek biztosítása mellett.

Or. en

Módosítás 24
Philippe De Backer, Phil Bennion
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Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A belföldi vasúti személyszállítás 
piacának megnyitása kedvező hatást fog 
gyakorolni az európai vasúti piac 
működésére; nagyobb rugalmasságot és 
több lehetőséget jelent majd a 
vállalkozások és az utasok számára. A 
vasúti személyzet számára is előnyös lesz a 
piacnyitás, mivel növelni fogja az azzal 
kapcsolatos lehetőségeiket, hogy 
szolgáltatásaikat új piaci szereplőknek 
kínálják. A tapasztalt munkavállalók 
hozzáadott értéket teremthetnek az új 
szereplők számára, ami jobb 
munkafeltételekhez vezet.

Or. en

Módosítás 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok felelősek a vasúti 
alkalmazottak munkaerőpiacának 
szervezéséért. Biztosítaniuk kell 
mindemellett, hogy a munkaerőpiac 
szervezésének módja nem árt a 
szolgáltatás minőségének. Az európai 
jogszabályok már biztosítják a vasúti 
dolgozók védelmére vonatkozó egyértelmű 
keretet.

Or. en

Módosítás 26
Frédéric Daerden
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az infrastruktúra hatékony 
működtetése és használata érdekében a 
pályahálózat-működtetők és a vállalkozó 
vasúti társaságok közötti koordinációt 
koordinációs bizottság létrehozásával kell 
javítani.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés nem képvisel hozzáadott értéket a szöveg végleges változata 
szempontjából. Pusztán emlékeztet a jelenlegi bizottsági javaslatot előidéző, átdolgozott 
irányelvből származó időszakonkénti felülvizsgálati záradékra.

Módosítás 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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, ami nem jelenti 
akadályát annak, hogy egy tagállamban 
egymástól elkülönített menetvonalakon
vagy azok szakaszain több pélyahálózat-
működtető is tevékenykedhessen.

Or. pl

Indokolás

Az pályahálózat-működtetőnek a 2012/34/EU irányelv 3 cikke 2 pontjában javasolt új 
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fogalommeghatározása kétségeket vethet fel azt illetően, hogy tevékenykedhet-e több 
pályahálózat-működtető egy tagállamban.

Módosítás 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A vertikálisan integrált társaságoknál 
egyáltalán nem valósulhat meg a 
pályahálózat-működtető és a vállalkozó 
vasúti társaság közötti szükséges 
függetlenség. A struktúra ennélfogva 
kereszttámogatáshoz vezethet, ami 
korlátozza az egyenlő versenyfeltételeket 
és versenytorzulást idéz elő.

Or. en

Módosítás 29
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 közszolgálati szerződések keretében 
nyújtott szolgáltatások optimális 
kombinációját érjék el annak biztosítása 
érdekében, hogy minden utas számára 
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könnyen hozzáférhető, kiváló minőségű 
szolgáltatásokat biztosítsanak.

Or. de

Módosítás 30
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 közszolgálati szerződések keretében 
nyújtott szolgáltatások optimális 
kombinációját érjék el annak biztosítása 
érdekében, hogy minden utas számára 
könnyen hozzáférhető, kiváló minőségű 
szolgáltatásokat biztosítsanak.

Or. de

Módosítás 31
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A belföldi személyszállítási 
szolgáltatások üzemeltetése céljából az 
összes tagállam vasúti infrastruktúrájára 
kiterjedő hozzáférési jog európai uniós 

(14) A belföldi személyszállítási 
szolgáltatások üzemeltetése céljából az 
összes tagállam vasúti infrastruktúrájára 
kiterjedő hozzáférési jog európai uniós 
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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, és ha az 
érintett igazgatási szervezet ehhez 
hozzájárulását adta.

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 szolgáltatás 
minőségét és azt, hogy a félreeső 
területeken is rendelkezésre álljon, vagy a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlyát, és ha az érintett igazgatási 
szervezet ehhez hozzájárulását adta.

Or. en

Módosítás 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az igazgatási szervezeteknek 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.

(15) Az igazgatási szervezeteknek 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, valamint 
hogy egy új vagy módosított 
közszolgáltatási szerződés milyen 
gazdasági hatást gyakorolhat az azon 
vállalkozó vasúti társaságok által nyílt 
hozzáférésű feltételekkel nyújtandó 
szolgáltatásokra, amelyek számára ezen 
irányelv 10. cikkének (2) bekezdése szerint 
hozzáférést biztosítottak a vasúti 
infrastruktúrához.

Or. en
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Indokolás

Az igazgatási szervezeteknek azt is értékelniük kell, hogy egy új közszolgáltatási szerződés 
vagy egy meglévő közszolgáltatási szerződés hatályának kiterjesztése milyen gazdasági hatást 
gyakorolhat egy olyan útvonalra, ahol a nyílt hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók 
szolgáltatást nyújtanak.

Módosítás 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(17) Annak értékelése során, hogy a 
közszolgáltatási szerződés vagy az ezen 
irányelv 10. cikkének (2) bekezdése szerint 
a vasúti infrastruktúrához hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozó vasúti társaságok 
által nyújtandó szolgáltatás 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.

Or. en

Indokolás

Az igazgatási szervezeteknek azt is értékelniük kell, hogy egy új közszolgáltatási szerződés 
vagy egy meglévő közszolgáltatási szerződés hatályának kiterjesztése milyen gazdasági hatást 
gyakorolhat egy olyan útvonalra, ahol a nyílt hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók 
szolgáltatást nyújtanak.

Módosítás 34
Elisabeth Schroedter
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Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Annak megállapítása érdekében, 
hogy egy közszolgáltatási szerződés 
keretében nyújtandó szolgáltatás 
minőségét veszélyeztetné-e az ugyanazon 
hálózaton szabadon nyújtott szolgáltatás, 
az ellenőrző szerveknek figyelembe kell 
venniük a hálózatra gyakorolt hatásokat, 
az összeköttetések karbantartását, a 
közszolgáltatási szerződés keretében 
nyújtott szolgáltatások pontosságát, 
rendelkezésre állását, megfizethetőségét és 
hozzáférhetőségét.

Or. en

Módosítás 35
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a vasúti 
szolgáltatások vonzóbbá váljanak az utasok 
számára, a tagállamokat olyan helyzetbe 
kell hozni, hogy a belföldi 
személyszállítási szolgáltatásokat 
működtető vállalkozó vasúti társaságok 
számára előírhassák, 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, hogy az ne okozzon piaci torzulást és 
ne alkalmazzon megkülönböztetést a 
vállalkozó vasúti társaságok tekintetében.

(19) Annak érdekében, hogy a vasúti 
szolgáltatások vonzóbbá váljanak az utasok 
számára, a tagállamoknak elő kell írniuk a 
belföldi és nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatásokat működtető vállalkozó 
vasúti társaságok számára, hogy a 
menetjegy- és átszállójegy-kiadás, 
valamint a helyfoglalások vonatkozásában 
egy közös információs és integrált 
jegykiadó rendszerhez csatlakozzanak, 
beleértve az összes szociális követelményt 
is. A jegyértékesítés nem támaszthat 
akadályokat a fogyatékossággal élők, az 
idősek, a családok vagy a különleges 
támogatást igénylők számára.

Or. en
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Módosítás 36
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A Bizottságnak értékelnie kell ezen
irányelvnek a vasúti alkalmazottak 
munkaerőpiacának fejlesztésére gyakorolt 
hatását.

Or. en

Indokolás

E javasolt preambulumbekezdés létrehozását a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
előadója által készített jelentéstervezetében foglalt 12. módosítás ösztönözte, amely előírja a 
Bizottság számára, hogy elemezze az irányelv vasúti személyzetre gyakorolt hatását. Ennek az 
elemzésnek azonban a vasúti személyzet minden tagjára vonatkoznia kell (nem csupán a 
kísérőszemélyzetre), és rugalmasnak kell maradnia abban a tekintetben, hogy a Bizottságot 
adott esetben milyen nyomonkövetési intézkedések előterjesztésére kell ösztönözni.

Módosítás 37
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A vállalkozó vasúti társaságoknak 
és pályahálózat-működtetőknek biztonsági 
kultúrájukon belül meg kell teremteniük a 
„méltányossági alapú 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. A 
méltányossági alapú vasútbiztonsági 
kultúra lehetővé teszi, hogy a vasúti 
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ágazat levonja a tanulságokat a 
balesetekből, váratlan eseményekből és 
balesetveszélyes helyzetekből, és ezzel 
javítsa a munkavállalók és az utazók 
biztonságát a vasúton.

Or. en

Módosítás 38
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A mozdonyvezetők munka- és 
pihenőidejének betartása elengedhetetlen 
a vasútbiztonsághoz és a tisztességes 
versenyhez. A nyitott, a határokon átnyúló 
közlekedés fokozódását tapasztaló európai 
vasúti piacon ellenőrizni és érvényesíteni 
kell a munka- és pihenőidőre vonatkozó 
szabályok betartását. E szabályok 
ellenőrzéséről és érvényesítéséről a 
nemzeti biztonsági hatóságoknak kell 
gondoskodniuk; a Bizottságnak javaslatot 
kell tennie a szabályokra és a rendszeres 
és kötelező ellenőrzésekre. Mindez 
azonban kizárólag olyan elektronikus 
fedélzeti eszközök révén valósulhat meg, 
amelyek nyilvántartják a mozdonyvezetők 
munka- és pihenőidejét.

Or. de

Módosítás 39
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az egységes európai vasúti térség 
kiteljesítése céljából, és figyelembe véve az 
ágazatban folyó versenyt, a Bizottság 
aktívan támogatja és ösztönzi az uniós 
szintű szociális párbeszédet annak 
biztosítása érdekében, hogy a vasúti 
munkavállalók védelemben részesüljenek 
a piacnyitás nem kívánt hatásaival 
szemben, és közös válaszokat dolgozzanak 
ki a negyedik vasúti csomag 
végrehajtásából adódó kihívásokra. Ezzel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani a változás jelentette 
pszichoszociális tehernek a személyzet 
érintett tagjaira gyakorolt hatására.

Or. de

Módosítás 40
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A vasúti személyszállítási piac 
megnyitása, valamint az egységes európai 
vasúti térség létrehozása semmilyen 
körülmények között nem idézheti elő az 
ágazatban dolgozók szociális helyzetének 
romlását, és nem idézhet elő szociális 
dömpinget. Ennek érdekében a piacok 
megnyitására vonatkozó feltételeket kell 
meghatározni, amelyek többek között 
magukban foglalják azt, hogy a 
tagállamok a területükön alkalmazandó 
kollektív megállapodásokat használnak.

Or. fr
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Módosítás 41
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) A Bizottság biztosítja, hogy a 
tagállamok teljes körűen és helyesen 
hajtsák végre 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 szóló, 2005. július 18-i 
2005/47/EK tanácsi irányelvet, különös 
tekintettel e munkavállalók biztonságára.

Or. de

Módosítás 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19c) A mozdonyvezetők munka-, vezetési 
és pihenőidejének betartása 
elengedhetetlen a vasútbiztonsághoz és a 
tisztességes versenyhez. A nyitott, a 
határokon átnyúló közlekedés fokozódását 
tapasztaló európai vasúti piacon 
ellenőrizni és érvényesíteni kell a vezetési 
és pihenőidőre vonatkozó szabályok 
betartását. E szabályok ellenőrzéséről és 
érvényesítéséről a nemzeti biztonsági 
hatóságoknak kell gondoskodniuk; a 
Bizottságnak javaslatot kell tennie a 
szabályokra és a rendszeres és kötelező 
ellenőrzésekre. Mindez azonban kizárólag 
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olyan elektronikus fedélzeti eszközök 
révén valósulhat meg, amelyek 
nyilvántartják a mozdonyvezetők vezetési 
és pihenőidejét.

Or. de

Módosítás 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
19 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19d) 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 a szociális partnerek közötti 
reprezentatív kollektív szerződéseket kell 
alkalmazniuk, amelyek megkötésére a 
már hatályos nemzeti jogszabályok és 
kollektív szerződések sérelme nélkül kell 
sor kerülnie.

Or. de

Módosítás 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
19 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19e) 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 
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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 csoportok 
biztonságos vasúti szolgáltatásokban 
játszott szerepének elismerésében, 
valamint a munkavállalók mobilitásának 
elősegítésében.

Or. de

Módosítás 45
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
19 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19f) A Bizottságnak értékelnie kell az 
irányelv által a vasúti utazószemélyzet 
munkaerőpiacának alakulására gyakorolt 
hatásokat, és új jogalkotási intézkedéseket 
javasolnia e vasúti utazószemélyzet 
tanúsítására.

Or. de

Módosítás 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2012/34/EU irányelv
3 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amely különösen egy 
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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;

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;

Or. pl

Indokolás

A pályahálózat-működtető fogalommeghatározásának módosítása a működtető funkciójának 
részletezését ajánlja, többek között a „különösen” fordulat beillesztésével, amelynek 
köszönhetően a pályahálózat-működtető funkcióinak új felsorolása zárt felsorolássá válik.

Módosítás 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2012/34/EU irányelv
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 5. pontot el kell hagyni; törölve

Or. pl

Indokolás

A nemzetközi személyszállítási szolgáltatás fogalommeghatározására vonatkozó pont törlése 
problematikus azon tagállamok számára, amelyek külső vasúti határral rendelkeznek egy 
harmadik országgal. Egy joghézag kockázata léphet fel.
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Módosítás 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2012/34/EU irányelv
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pl

Indokolás

Azon rendelkezés törlése, amely számviteli elkülönítés nélkül, egy vállalkozáson belül lehetővé 
teszi a pályahálózat-működtetési és a szállítási szolgáltatások megszervezését, túl messzire 
vezet. E rendelkezés törlése hosszú távon számos, az uniós piacon eredményesen és helyesen 
működő vállalkozó vasúti társaság számára kedvezőtlen (adminisztratív, pénzügyi, jogi és 
társadalmi) következményekkel járna.

Módosítás 49
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2012/34/EU irányelv
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. [...] törölve
__________________
10 HL L 24., 2004.1.29, 1. o. 1.

Or. de

Módosítás 50
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – 2 pont
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2012/34/EU irányelv
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy egyazon jogi vagy 
természetes személy vagy személyek:

A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy egyazon jogi vagy 
természetes személy vagy személyek 
közvetlenül vagy közvetett módon:

Or. fr

Módosítás 51
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – 2 pont – b pont
2012/34/EU irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

nem nevezhetnek ki tagokat egy 
pályahálózat-működtető 
felügyelőbizottságába, igazgatótanácsába, 
igazgatóságába, vezérigazgatónak 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;

Or. fr

Módosítás 52
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – 3 pont
2012/34/EU irányelv
7 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 függetlenek, 
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.

Or. fr

Módosítás 53
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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. Ezeknek 
az alvállalkozásoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a versenyszabályokat és adott 
esetben a közbeszerzési szabályokat. Az 
alvállalkozásba adott munkákért továbbra 
is a pályahálózat-működtető a felelős.

Or. fr
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Módosítás 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – 5 pont
2012/34/EU irányelv
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. cikk szerinti 
követelményeknek megfelelően szervezeti 
és döntéshozatali szempontból ténylegesen 
független minden vállalkozó vasúti 
társaságtól.

törölve

Or. en

Indokolás

A vertikálisan integrált társaságoknál egyáltalán nem valósulhat meg a pályahálózat-
működtető és a vállalkozó vasúti társaság közötti szükséges függetlenség, és nem biztosított a 
pénzmozgások teljes átláthatósága. Egy jól teljesítő európai vasúti piac létrehozása 
érdekében ezért az intézményi elkülönítés jelenti az egyetlen megoldást.

Módosítás 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – 5 pont
2012/34/EU irányelv
7 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. cikk szerinti 
követelményeknek megfelelően szervezeti 
és döntéshozatali szempontból ténylegesen 
független minden vállalkozó vasúti 
társaságtól.”

Amennyiben 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. cikk szerinti 
követelményeknek megfelelően szervezeti 
és döntéshozatali szempontból ténylegesen 
független minden vállalkozó vasúti 
társaságtól.”

Or. pl

Indokolás

A tagállamoknak a jövőben is meg kell kapniuk a választási lehetőséget a pályahálózat-
működtetők és vállalkozó vasúti társaságok elkülönítése, valamint az integrált struktúra 
között.

Módosítás 56
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7a–7e. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. [...] törölve
__________________
12 HL L 51., 2012.2.23., 51. o.

Or. en

Módosítás 57
Jean-Pierre Audy
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – 1 pont
2012/34/EU irányelv
7a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
pályahálózat-működtető szervezetileg jogi 
értelemben elkülönüljön és független 
legyen minden vállalkozó vasúti 
társaságtól vagy ilyen társaságot irányító 
holdingtól, illetve a vertikálisan integrált 
vállalkozásokhoz tartozó minden más jogi 
személytől.

Or. fr

Módosítás 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. A koordinációs bizottság 
üléseire megfigyelői minőségben meg kell 
hívni a tagállamok képviselőit és az érintett 
igazgatási szervezetet.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők minden 
hálózathoz egy koordinációs bizottságot 
hozzanak létre és szervezzenek meg. A 
bizottságnak tagja lehet 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. A koordinációs bizottság 
üléseire megfigyelői minőségben meg kell 
hívni a tagállamok képviselőit és az érintett 
igazgatási szervezetet.

Or. en



AM\1004564HU.doc 25/35 PE519.766v01-00

HU

Módosítás 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a pont
2012/34/EU irányelv
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok korlátozhatják új vagy 
módosított személyszállítási szolgáltatások 
közszolgáltatási szerződések alapján 
történő létrehozásának jogát, amennyiben 
az új vagy módosított közszolgáltatási 
szerződések veszélyeztetnék az ezen 
irányelv 10. cikkének (2) bekezdése szerint 
a vasúti infrastruktúrához hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozó vasúti társaságok 
által nyújtandó meglévő szolgáltatások 
gazdasági egyensúlyát.

Or. en

Indokolás

A tagállamok korlátozhatják új vagy módosított közszolgáltatási szerződések létrehozásának 
jogát, ha az igazgatási szervezetek bizonyítják, hogy az ilyen szerződések gazdasági hatást 
gyakorolhatnak a nyílt hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók által nyújtandó szolgáltatásra.

Módosítás 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
2012/34/EU irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azt, hogy a közszolgáltatási szerződés 
gazdasági egyensúlya sérülne-e, az 
55. cikkben említett igazgatási szervezet 
vagy szervezetek állapítják meg objektív 

Azt, hogy a közszolgáltatási szerződés 
vagy az ezen irányelv 10. cikkének (2) 
bekezdése szerint a vasúti 
infrastruktúrához hozzáféréssel 
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gazdasági elemzés alapján, a döntést előre 
meghatározott szempontokra alapozva. Ezt 
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:

rendelkező vállalkozó vasúti társaságok 
által nyújtandó szolgáltatás gazdasági 
egyensúlya sérülne-e egy új 
közszolgáltatási szerződés létrehozása 
vagy egy meglévő közszolgáltatási 
szerződés módosítása esetén, az 
55. cikkben említett igazgatási szervezet 
vagy szervezetek állapítják meg objektív 
gazdasági elemzés alapján, a döntést előre 
meghatározott szempontokra alapozva. Ezt 
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:

Or. en

Indokolás

Az igazgatási szervezeteknek azt is értékelniük kell, hogy egy új közszolgáltatási szerződés 
vagy egy meglévő közszolgáltatási szerződés hatályának kiterjesztése milyen gazdasági hatást 
gyakorolhat egy olyan útvonalra, ahol a nyílt hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók 
szolgáltatást nyújtanak.

Módosítás 61
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
2012/34/EU irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. Ezt 
az alábbi szereplők bármelyikének a 
38. cikk (4) bekezdésében említett, a 
kérelmezni szándékozott személyszállítási 
szolgáltatásról szóló tájékoztatástól 

Azt, hogy a közszolgáltatási szerződés 
gazdasági egyensúlya, valamint 
rendelkezésre állása és minősége sérülne-
e, az 55. cikkben említett igazgatási 
szervezet vagy szervezetek állapítják meg 
objektív gazdasági, társadalmi és 
környezeti elemzés – többek között a 
foglalkoztatási feltételek elemzése –
alapján, a döntést előre meghatározott 
szempontokra alapozva. Ezt az alábbi 
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számított egy hónapon belül benyújtott 
kérelmére kell megállapítaniuk:

szereplők bármelyikének a 38. cikk 
(4) bekezdésében említett, a kérelmezni 
szándékozott személyszállítási 
szolgáltatásról szóló tájékoztatástól 
számított egy hónapon belül benyújtott 
kérelmére kell megállapítaniuk:

Or. en

Módosítás 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont – d a alpont (új)
2012/34/EU irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ezen irányelv 10. cikkének (2) 
bekezdése szerint a vasúti 
infrastruktúrához hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozó vasúti társaság.

Or. en

Indokolás

Az igazgatási szervezeteknek azt is értékelniük kell, hogy egy új közszolgáltatási szerződés 
vagy egy meglévő közszolgáltatási szerződés hatályának kiterjesztése milyen gazdasági hatást 
gyakorolhat egy olyan útvonalra, ahol a nyílt hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók 
szolgáltatást nyújtanak.

Módosítás 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – c pont – d alpont
2012/34/EU irányelv
11 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a hozzáférést kérelmező vállalkozó vasúti a hozzáférést kérelmező vagy az ezen 
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társaság. irányelv 10. cikkének (2) bekezdése szerint 
a vasúti infrastruktúrához hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozó vasúti társaság.

Or. en

Indokolás

Az igazgatási szervezeteknek azt is értékelniük kell, hogy egy új közszolgáltatási szerződés 
vagy egy meglévő közszolgáltatási szerződés hatályának kiterjesztése milyen gazdasági hatást 
gyakorolhat egy olyan útvonalra, ahol a nyílt hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók 
szolgáltatást nyújtanak.

Módosítás 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – c pont
2012/34/EU irányelv
11 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az igazgatási szervezet azt 
állapítja meg, hogy a tervezett új vagy 
módosított közszolgáltatási szerződés 
veszélyeztetné az ezen irányelv 10. 
cikkének (2) bekezdése szerint a vasúti 
infrastruktúrához hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozó vasúti társaságok 
által nyújtandó szolgáltatás gazdasági 
egyensúlyát, jelzi a szerződések lehetséges 
módosításait vagy ajánlásokat terjeszt elő 
az érintett vállalkozó vasúti társaság 
kártérítésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az igazgatási szervezeteknek azt is értékelniük kell, hogy egy új közszolgáltatási szerződés 
vagy egy meglévő közszolgáltatási szerződés hatályának kiterjesztése milyen gazdasági hatást 
gyakorolhat egy olyan útvonalra, ahol a nyílt hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók 
szolgáltatást nyújtanak.
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Módosítás 65
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – 1 pont
2012/34/EU irányelv
13a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1371/2007/EK rendelet és a 
2010/40/EU irányelv sérelme nélkül a 
tagállamok előírhatják a belföldi 
személyszállítási szolgáltatásokat 
működtető vállalkozó vasúti társaságok 
számára, hogy a menetjegy- és 
átszállójegy-kiadás, valamint a 
helyfoglalások vonatkozásában 
csatlakozzanak egy közös információs és 
integrált jegykiadó rendszerhez, vagy 
dönthetnek úgy, hogy egy illetékes 
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 között, illetve azt, hogy a 
rendszert egy állami- vagy 
magánszektorbeli jogalany vagy a 
személyszállítási szolgáltatásokat 
működtető összes vállalkozó vasúti 
társaság társulása irányítja.

Az 1371/2007/EK rendelet és a 
2010/40/EU irányelv sérelme nélkül a 
tagállamok előírják a belföldi 
személyszállítási szolgáltatásokat 
működtető vállalkozó vasúti társaságok 
számára, hogy a menetjegy- és 
átszállójegy-kiadás, valamint a 
helyfoglalások vonatkozásában 
csatlakozzanak egy közös információs és 
integrált jegykiadó rendszerhez, vagy 
dönthetnek úgy, hogy egy illetékes 
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 között, illetve azt, hogy a 
rendszert egy állami- vagy 
magánszektorbeli jogalany vagy a 
személyszállítási szolgáltatásokat 
működtető összes vállalkozó vasúti 
társaság társulása irányítja.

Or. en

Módosítás 66
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 a pont (új)
2012/34/EU irányelv
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az irányelv 19. cikkének d) pontja a 
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következőképpen módosul:
„d) akit/akiket a bíróság a szociális- és 
munkajogi kötelezettségek, beleértve a 
munka- és egészségvédelemre vonatkozó 
jogszabályokban és a kollektív 
szerződésekben előírt kötelezettségeket, 
valamint a vámvizsgálatnak alávetett, 
határokon átnyúló áruszállítást végezni 
szándékozó társaság esetében a 
vámszabályzatban előírt kötelezettségek 
teljesítésének súlyos vagy ismétlődő 
elmulasztása miatt nem ítélt el.”

Or. sv

Módosítás 67
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 b pont (új)
2012/34/EU irányelv
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A 19. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„e) kötelezettséget vállaltak azon tagállam 
– általános érvényességű vagy egy 
üzletágra jellemző, a tagállamokban 
kialakult gyakorlatok szerint alkalmazott 
kollektív szerződéseinek alkalmazására, 
ahol a társaság működni kíván;”

Or. sv

Módosítás 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2012/34/EU irányelv
38 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Ha egy kérelmező infrastruktúra-kapacitást 
szándékozik kérelmezni az ezen irányelv 
10. cikkének (2) bekezdése szerinti 
személyszállítási szolgáltatás nyújtása vagy 
egy új, vagy módosított közszolgáltatási 
szerződés végrehajtása 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 
vagy az ezen irányelv 10. cikkének (2) 
bekezdése szerint a vasúti 
infrastruktúrához hozzáféréssel 
rendelkező vállalkozó vasúti társaság által 
nyújtandó szolgáltatásra gyakorolt 
lehetséges gazdasági hatást, az igazgatási 
szervezetek biztosítják a közszolgáltatási 
szerződésben vagy egy új vagy módosított 
közszolgáltatási szerződésben nyílt 
hozzáférésű feltételek mellett
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 vagy 
az ezen irányelv 10. cikkének (2) 
bekezdése szerint szolgáltatást nyújtó 
bármely vállalkozó vasúti társaság 
haladéktalan – legkésőbb öt napon belüli –
tájékoztatását.

Or. en

Indokolás

Az igazgatási szervezeteknek azt is értékelniük kell, hogy egy új közszolgáltatási szerződés 
vagy egy meglévő közszolgáltatási szerződés hatályának kiterjesztése milyen gazdasági hatást 
gyakorolhat egy olyan útvonalra, ahol a nyílt hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók 
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szolgáltatást nyújtanak.

Módosítás 69
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2012/34/EU irányelv
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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, társadalmi 
és környezeti 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.

Or. en

Módosítás 70
Philippe De Backer, Phil Bennion
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
2012/34/EK irányelv
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A Bizottság 2020. 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.

Or. en

Módosítás 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
2012/34/EU irányelv
63 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig a Bizottság azt is megvizsgálja, 
hogy a nemzeti munkaerőpiac szervezése 
korlátozza-e a további piacnyitást, 
integrációt és az ügyfeleknek nyújtandó 
szolgáltatások minőségét. A Bizottság 
adott esetben új jogalkotási intézkedéseket 
javasol, hogy valamennyi vállalkozó 
vasúti társaság számára egyenlő feltételek 
legyenek biztosítottak.

Or. en

Módosítás 72
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
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2012/34/EU irányelv
63 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 63. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
A Bizottság legkésőbb az irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónap után
értékeli az irányelvnek a vasúti 
alkalmazottak munkaerőpiacának 
fejlesztésére gyakorolt hatását.

Or. en

Indokolás

E javasolt módosítás létrehozását a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság előadója által 
készített jelentéstervezetében foglalt 35. módosítás ösztönözte, amely arra kötelezi a 
Bizottságot, hogy elemezze az irányelv vasúti személyzetre gyakorolt hatását. Ennek az 
elemzésnek azonban a vasúti személyzet minden tagjára vonatkoznia kell (nem csupán a 
kísérőszemélyzetre), és rugalmasnak kell maradnia abban a tekintetben, hogy a Bizottságot 
adott esetben milyen nyomonkövetési intézkedések előterjesztésére kell ösztönözni.

Módosítás 73
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen fogadnak el.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen fogadnak el. Ezekről 
a közleményekről a Bizottság éves 
összefoglalót készít, és azt minden 
munkanyelven átadja a Tanácsnak és a 
Parlamentnek.

Or. fr

Módosítás 74
Jean-Pierre Audy
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon lép hatályba.

(1) 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


