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RÖVID INDOKOLÁS

A szolgáltatási ágazatoknak – köztük a vasúti szállítási ágazatnak – az Európai Unió által 
elindított, több évtizede zajló liberalizációs folyamata az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 26. cikkének végrehajtásából fakad és így az európai projekt részét képezi.

A közös piac megvalósításának e célkitűzése nem lehet cél önmagában, hanem a mindenki 
számára hozzáférhető minőségi szolgáltatások fenntartása mellett a fogyasztók által a 
szolgáltatásokért fizetett díjak csökkentésére kell irányulnia.

A múltban az ágazatok – köztük a szolgáltatási ágazat – liberalizáció irányában való 
fejlődését a nemzeti hasznosítási monopóliumok révén az állami szolgáltatók biztosították, de 
utólag visszatekintve úgy tűnik, hogy ez nem felelt meg a fent említett kettős célkitűzésnek.

Csak a vasúti ágazatot tekintve is számos példa hozható fel az elégtelenségre:
 A verseny előtt ténylegesen 2010-ben megnyitott nemzetközi személyszállítás terén a 

verseny fokozódása nem csökkentette észrevehetően a költségeket, és a határokon 
átnyúló tradicionális, nem nagysebességű vonalak lezárásához vezetett. Emellett az 
ágazat nem növekedett a várt mértékben, piaci részesedését pedig az intramodális 
helyett inkább az intermodális közlekedés terén növelheti.

 A liberalizációra vonatkozó jogszabályaiban a legnagyobb előrelépéseket elérő 
tagállam, Nagy-Britannia belföldi személyszállítási ágazata tekintetében az EGSZB 
külön kiemelte a brit utasok elégedetlenségét és azt, hogy rendszeres állami 
beavatkozásra van szükség az ágazati integráció terén (díjak, felosztás, menetrendek
stb.).

 Az Unió egészében nem kevesebb mint 15 kötelezettségszegési eljárást indítottak a 
belföldi személyszállításra vonatkozó uniós jogszabályok nem megfelelő átültetése 
miatt, ami e liberalizáció túlzottan gyors üteméről tanúskodik, azonban az európai
projekt megvalósításához való hozzájárulása érdekében e liberalizációt a polgárok 
számára több évtizeden át minőségi modellt kínáló nemzeti modellek megsértése 
nélkül kellene végrehajtani. 

Mindezekre tekintettel az előadó szerint nem igazolt a vasúti személyszállítási ágazat további 
liberalizációjának szükségessége, és kitart amellett, hogy módosításai révén enyhítsék a 
polgárokra, és különösen az ágazatban dolgozó munkavállalókra gyakorolt negatív 
következmények kockázatát, a következők szerint:

 az irányítás integrációjának lehető legmagasabb szintje: a pályahálózat-működtetők és 
a személyszállító társaságok szigorú különválasztása ugyan versenyjogi 
szempontokon alapul, ez azonban félelmet szülhet az utasszervezetek, az ágazati 
szakszervezetek vagy a hagyományos piaci szereplők körében, ami a rendelkezések 
kiigazítására sarkallja az előadót. Ez a különválasztás minden bizonnyal maga után 
vonja, hogy a tőkebefektetések tekintetében kisebb mértékben vonják majd össze a 
forrásokat és fokozódik a bürokrácia, ami árt a szolgáltatások minőségének és az 
utasok biztonságának. Az előadó ezért úgy döntött, hogy az Európai Unió Bírósága 
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2013. február 28-i ítéletének megfelelően e kérdésben a lehető legnagyobb 
szabadságot biztosítja a nemzeti szabályozó hatóságoknak;

 a küszöbértékek jelentős megemelésével a lehető legnagyobb szabadság biztosítása a 
tagállamok számára a közbeszerzések és a közszolgáltatási koncessziók közvetlen 
odaítélése közötti választás tekintetében;

 az utasok, a munkavállalók és a környezet védelmét szolgáló szabályok felvétele a 
fenntartható tömegközlekedésre vonatkozó nemzeti tervek szociális és 
környezetvédelmi szempontjai közé, ezzel segítve elő a minőségi, szociális és 
környezetvédelmi kritériumok pályázatokba való beépítését;

 a munkavállalók védelmének megerősítése a következők révén: a személyzetnek a 
közszolgáltatási koncesszióval rendelkező új társaságon belüli széles körű áthelyezési 
lehetőségei; a struktúrákon belüli társadalmi párbeszéd megerősítése; a 
vonatszemélyzetre alkalmazandó szociális jog pontosítása, különösen e személyzet 
tanúsítása révén; a szociális dömping elkerülése érdekében a tagállamok felszólítása 
az ajánlattevők és az alvállalkozók egyetemleges szociális felelősségének 
megállapítására;

 a szükséges viszonosság a tagállamok közötti piacok megnyitásában;

 a tagállamok számára hosszú (2029-ig terjedő) átmeneti időszak biztosítása a 
végrehajtásra annak érdekében, hogy a liberalizációval kapcsolatos bármilyen további 
lépés megtétele előtt megfelelő idő álljon az Unió politikai döntéshozóinak 
rendelkezésére a visszavonulásra és elemzésre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A vasúti közlekedés mind társadalmi 
és ökológiai szempontból, mind a 
mobilitás tervezése szempontjából 
lényeges szerepet játszik, és jelentősen 
növelhető az európai személyszállításban 
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való teljes részesedése. E tekintetben a 
kutatási, infrastrukturális, valamint a 
vasúti járművekkel kapcsolatos 
befektetések jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak az újfajta növekedéshez, 
és ezáltal a vasúti ágazatban közvetlenül, 
míg a többi ágazat munkavállalói 
mobilitásának növelése révén közvetett 
módon is növelhetik a 
foglalkoztatottságot. A vasúti szállítás az 
Unió jelentős modern iparágává nőheti ki 
magát, feltéve hogy a tagállamok 
megállapodnak a fokozott 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 2

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. Ezt a szakpolitikát piaci 
alapú közlekedési megoldásoknak teret 
hagyó, valamennyi fenntartható
tömegközlekedési tervben meg kell 
határozni. A tömegközlekedési tervek és a 
közszolgáltatási kötelezettségek 
meghatározásának folyamatát az érdekelt 
felek – köztük a potenciális piacra lépők –
számára átláthatóvá kell tenni.

Or. fr
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Módosítás 3

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 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A legalacsonyabb ár elve helyett 
inkább a minőségen alapuló 
versenytárgyalások elősegítik a gyakran 
az olcsóbb – a munkavállalók kárára, így 
az alacsonyabb bérek, a hosszabb 
munkaidő és a kisebb létszámú személyzet 
révén megtakarításokat elérő –
ajánlatokhoz kapcsolódó szociális 
dömping elkerülését. 

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kölcsönösség elve fontos eszköz, 
amely a verseny torzulása ellen hathat; ezt 
az elvet nemcsak a tagállamokra kell 
alkalmazni, hanem az Unión belüli 
pályázati eljárásban részt venni kívánó 
harmadik országbeli vállalkozásokra is.

Or. fr

Módosítás 6

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 
közös szabályokra van szükség, amelyeket 
minden tagállamban összehangolt módon 
kell alkalmazni, de amelyeknek figyelembe 
kell venniük az egyes országok 
sajátosságait.

Or. fr

Módosítás 7

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 maradéktalanul kiaknázhatja a 
belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások kínálta jó minőség előnyeit, 
fontos, hogy a tagállamok a 
közszolgáltatók alkalmazottai számára is 
magas szintű szociális védelmet 
biztosítsanak a szociális dömpinggel 
szemben.

Or. en

Módosítás 8

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. en
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Módosítás 9

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. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az alvállalkozói helyzetekkel 
kapcsolatos visszaélések számának 
csökkentése, valamint a vasúti dolgozók 
jogainak védelme érdekében 
megkülönböztetésmentesen kell 
biztosítani, hogy az alvállalkozók 
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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. en

Módosítás 11

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.

törölve

Or. fr

Indokolás

A 8. cikk (2) bekezdésének első albekezdéséhez tartozó módosítás alapján e 
preambulumbekezdés tartalma feleslegessé vált.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A vasúttársaságoknak a 
közszolgáltatási szerződések kötelezően

(15) A vasúttársaságoknak a 
közszolgáltatási szerződések 
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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.

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, jóllehet máris intézkedéseket kell 
hozniuk ezen odaítélési módszer fokozatos
bevezetése érdekében, csak 2029-től 
kezdődően kell a vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásban valamennyi 
közszolgáltatási szerződést az e 
rendeletben megállapított pályázati 
eljárások szerint odaítélni.

Or. fr

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tömegközlekedési tervek és 
közszolgáltatási kötelezettségek

A szociális, környezetvédelmi és gazdasági 
szempontból fenntartható
tömegközlekedési tervek és 
közszolgáltatási kötelezettségek

Or. fr

Indokolás

A szóban forgó tervek valamennyi szempontja tekintetében hangsúlyozni kell a 
fenntarthatóságot.

Módosítás 14

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

az utasjogokra alkalmazandó szabályok;

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a szociális és foglalkoztatás-védelemre 
alkalmazandó szabályok;

Or. en

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a környezetvédelemre alkalmazandó 
szabályok;

Or. en

Módosítás 17

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

Indokolás

Fontosságuk kiemelése érdekében az eredeti bekezdés e szempontjait az új 2a. cikk vonatkozó 
pontjai veszik át. Az új szöveg e tekintetben a nyomatékosítást szolgálja.

Módosítás 18

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

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 
alkalmazandó eszközökre tekintettel kell 
meghatározni, hogy megvalósuljanak a 
tömegközlekedési terv célkitűzései,

Or. fr

Indokolás

A „megfelelő” kifejezés szükséges tisztázása.

Módosítás 19

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

Indokolás

Egy másik módosítás a megfelelőséggel kapcsolatos magyarázat 2a. cikk (3) bekezdésének 
b) pontjába való felvételére irányul, ezért e magyarázat itt elhagyható.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legköltséghatékonyabb módon kell 
elérnie a tömegközlekedési terv 
célkitűzéseit;

a) a leghatékonyabb módon, magas 
minőség biztosítása mellett kell elérnie a 
tömegközlekedési terv célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 21

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

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

közlekedési szolgáltatókkal, a 
pályahálózat-működtetőkkel, a 
reprezentatív utas- és munkavállalói 
szervezetekkel, és mérlegelnie kell 
álláspontjaikat.

Or. fr

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak konzultációt kell folytatniuk, amelynek nemcsak adott esetben, 
hanem feltétlenül ki kell terjednie a reprezentatív utas- és munkavállalói szervezetekre.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b a alpont (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, köztük a 
szociális partnerek közötti kollektív 
szerződések sérelme nélkül az illetékes 
hatóságok előírják a kiválasztott 
közszolgáltatónak, 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 bizonyos 
szociális előírások teljesítésére kötelezik, a 
pályázati dokumentumokban és a 
közszolgáltatási szerződésekben fel kell 
sorolni a személyzet érintett tagjait, és 
átlátható adatokat kell adni szerződéses 
jogaikról és azon feltételekről, amelyek 
alapján e munkavállalók a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódónak 
tekintendők.”

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c alpont
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.

(6) Az illetékes hatóságok a nemzeti jog és 
a közösségi jog, többek között a szociális 
partnerek közötti kollektív 
megállapodások sérelme nélkül minőségi 
és társadalmi előírásokat állapítanak meg, 
e célból szociális és minőségi 
kritériumokat határoznak meg, és ezeket 
az előírásokat és szempontokat az odaítélés 
módszerétől függetlenül beépítik a 
pályázati dokumentumokba és a 
közszolgáltatási szerződésekbe.

Or. fr

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c a alpont (új)
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk a következő (7a) bekezdéssel 
egészül ki:
„A tagállamok megkülönböztetésmentes 
intézkedéseket hoznak annak biztosítása 
érdekében, hogy egy másik vállalkozást 
közvetlenül vagy közvetve arra utasító 
szolgáltató, hogy a nevében 
szolgáltatásokat nyújtson, bármely 
alvállalkozó mellett vagy helyett feleljen 
az alkalmazottaknak járó esedékes 
jogosultságok és/vagy a szociális 
partnerek közös alapjainak vagy 
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intézményeinek fizetendő járulékok 
tekintetében.
Az ebben a bekezdésben említett felelősség 
a vállalkozó és alvállalkozói közötti 
szerződéses jogviszony idején szerzett 
munkavállalói jogokra korlátozódik.
A (7a) bekezdés nem sérti a felelősségre 
vonatkozó szigorúbb nemzeti
szabályokat.”

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A harmadik országok nem kaphatnak lehetőséget arra, hogy uniós tagállamokban pályázati 
felhívásokkal kapcsolatos eljárásokban vegyenek részt, ha saját piacaikat nem nyitották meg 
az uniós tagállamok előtt.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

amelyek becsült átlagos éves értéke: 
1 000 000 eurónál, illetve vasúti 
személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés esetén 
5 000 000 eurónál kevesebb, vagy

amelyek becsült átlagos éves értéke: 
2 000 000 eurónál, illetve vasúti 
személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés esetén 
10 000 000 eurónál kevesebb, vagy

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

amelyek évente 300 000 kilométernél, 
illetve vasúti személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés esetén 
150 000 kilométernél kevesebb 
személyszállítási közszolgáltatás 
nyújtására vonatkoznak.

amelyek évente 600 000 kilométernél, 
illetve vasúti személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés esetén 
500 000 kilométernél kevesebb 
személyszállítási közszolgáltatás 
nyújtására vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legfeljebb 23 közúti járművet üzemeltető 
kis- és középvállalkozásoknak közvetlenül 
odaítélt közszolgáltatási szerződések 
esetében e küszöbértékek megemelhetők 

A legfeljebb 23 közúti járművet üzemeltető 
kis- és középvállalkozásoknak közvetlenül 
odaítélt közszolgáltatási szerződések 
esetében e küszöbértékek megemelhetők 
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vagy egy 2 000 000 EUR alatti becsült 
éves átlagértékre, vagy a személyszállítási 
közszolgáltatás keretében nyújtott 
kevesebb, mint évi 600 000 kilométernyi 
szolgáltatásra.

vagy egy 3 000 000 EUR alatti becsült 
éves átlagértékre, vagy a személyszállítási 
közszolgáltatás keretében nyújtott 
kevesebb, mint évi 900 000 kilométernyi 
szolgáltatásra.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (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

A javaslat célja az 5. cikk (6) bekezdésének törlése és annak helyébe e szöveg beillesztése, 
ugyanakkor fontos az eredeti (6) bekezdés megtartása, és az új szöveg beillesztésére e 
bekezdést követően kerülhetne sor.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A cikk a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
(6a) 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

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – a alpont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés sérelme nélkül, a vasúti 
közszolgáltatási szerződések – az egyéb 
kötöttpályás közlekedési módok, például a 
metró és a villamos kivételével –
odaítélésének 2019. december 3-tól meg 
kell felelnie az 5. cikk (3) bekezdésének. 
Minden egyéb kötöttpályás közlekedési 
módra vonatkozó, illetve közúti
közszolgáltatási szerződést az 5. cikk 
(3) bekezdésével összhangban legkésőbb
2019. december 3-ig kell odaítélni. A 
2019. december 3-ig tartó átmeneti 
időszak során a tagállamok intézkedéseket 
hoznak az 5. cikk (3) bekezdésének való 
fokozatos megfelelés érdekében, 
elkerülendő a különösen a szállítási 

A (3) bekezdés sérelme nélkül az egyéb 
kötöttpályás közlekedési módokra, például 
a metróra vagy a villamosra, valamint a 
közúti közlekedésre vonatkozó 
közszolgáltatási szerződések odaítélésének 
2019. december 3-tól meg kell felelnie az 
5. cikknek. A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásokra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződések odaítélésének
2029. december 3-tól meg kell felelnie az 
5. cikknek. Az átmeneti időszakok során a 
tagállamok intézkedéseket hoznak az 5. 
cikk (3) bekezdésének való fokozatos 
megfelelés érdekében, elkerülendő a 
különösen a szállítási kapacitást érintő 



PA\943827HU.doc 21/21 PE516.641v01-00

HU

kapacitást érintő súlyos szerkezeti 
problémákat.”

súlyos szerkezeti problémákat.

Or. fr

Indokolás

Alig van olyan ország, amely már alkalmazza a vasúti személyszállítási közszolgáltatásban az 
5. cikk (3) bekezdése szerinti versenytárgyalási eljárást, ezért a határidőt 2029-ig ki kell tolni.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b alpont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés

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.

A 2029. december 3. előtt közvetlenül 
odaítélt vasúti személyszállítási 
közszolgáltatási szerződések lejáratuk 
dátumáig hatályban maradhatnak.

Or. fr


