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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 igazgatási szervezeteknek;

 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 az 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

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A határokon átnyúló kérdéseket a 
különböző tagállamok pályahálózat-
működtetői között hatékony módon, a 
pályahálózat-működtetők európai 
hálózatának létrehozásával kell megoldani.

(7) Javítani és fokozni kell a pályahálózat-
működtetők közötti, határokon átnyúló 
együttműködést. A határokon átnyúló 
kérdéseket a különböző tagállamok 
pályahálózat-működtetői között hatékony 
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módon, a pályahálózat-működtetők európai 
hálózatának létrehozásával kell megoldani.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának megnyitása során 
– és különösen a jelenlegi integrált 
struktúrák átalakítása során – a biztonság 
fenntartását és javítását veszélyeztető 
további adminisztratív akadályok 
elkerülése érdekében komolyan meg kell 
vizsgálni a vasúti biztonság javításának 
kérdését.

Or. en

Módosítás 3

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 érdekében, 
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hogy minden utas számára kiváló 
minőségű, könnyen hozzáférhető 
szolgáltatásokat biztosítsanak.

Or. fr

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

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 
érdekében, hogy a vasúti munkavállalók 
megfelelőbb és tartós 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. fr

Módosítás 5

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 
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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. 
__________________
1 HL L 195., 2005.7.27., 15. o.

Or. fr

Módosítás 6

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 
olyan elektronikus fedélzeti eszközök 
révén valósulhat meg, amelyek 
nyilvántartják a mozdonyvezetők vezetési 
és pihenőidejét.

Or. en
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Módosítás 7

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. fr

Módosítás 8

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 
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.



PA\943829HU.doc 9/17 PE516.642v01-00

HU

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
19 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
19 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19g) A nemzeti igazgatási szervezetnek 
jóvá kell hagynia a személyzet 
áthelyezésére vonatkozó rendelkezéseket, 
vagy kérnie kell azok módosítását. Ide 
tartozhat az, hogy várakozási időszakot 
alkalmaznak az áthelyezendő 
alkalmazottakra. Döntése meghozatalakor 
az igazgatási szervezetnek törekednie kell 
arra, hogy elkerülje az érzékeny 
információk átadását a pályahálózat-
üzemeltető és az integrált vállalkozáson 
belüli másik egység között.

Or. fr
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Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtető ellátja a 3. cikk 
2. pontjában említett feladatokat, és 
független minden vállalkozó vasúti 
társaságtól.

A tagállamok szabadon választják meg az 
annak biztosítására szolgáló eszközöket, 
hogy a pályahálózat-működtető ellássa a 
3. cikk 2. pontjában említett feladatokat, és 
független legyen minden vállalkozó vasúti 
társaságtól.

Or. fr

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahálózat-működtetők 
függetlenségének garantálása érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
pályahálózat-működtetők olyan 
szervezetbe tömörülnek, amely jogilag 
elkülönül minden vállalkozó vasúti 
társaságtól.

A pályahálózat-működtetők 
függetlenségének garantálása érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
pályahálózat-működtetők olyan 
szervezetbe tömörülnek, amely jogilag 
elkülönül minden vállalkozó vasúti 
társaságtól, a jogi személyek közötti 
bürokrácia elkerüléséhez és a hálózati 
befektetések előmozdításához szükséges 
mértékben, ezzel biztosítva minőségi 
szolgáltatást a működési költségek 
növelése nélkül.

Or. fr
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahálózat-működtetőnek saját 
személyi állománnyal kell rendelkeznie, és 
a vertikálisan integrált vállalkozás más jogi 
személyeitől elkülönülő helyiségekben kell 
működnie. A pályahálózat-működtető 
függetlenségének biztosítása érdekében az 
informatikai rendszerekhez való 
hozzáférést védeni kell. A belső 
szabályzatoknak vagy a munkavállalói
szerződéseknek a vertikálisan integrált 
vállalkozáshoz tartozó más jogi 
személyekkel való érintkezést 
egyértelműen korlátozniuk kell annak 
kikötésével, hogy annak tartalma 
kizárólag a pályahálózat-működtető 
feladatainak ellátásával összefüggésben a 
vertikálisan integrált vállalkozáson kívüli 
egyéb vállalkozó vasúti társaságokkal is 
folytatott hivatalos kommunikáció 
tartalmára szorítkozhat. Az 
alkalmazottaknak a pályahálózat-
működtető és a vertikálisan integrált 
vállalkozás más jogi személyei közötti, a c) 
pont szerinti esettől eltérő áthelyezésére 
csak akkor van lehetőség, ha biztosítható, 
hogy ne kerüljön sor közöttük érzékeny 
információ cseréjére.

A pályahálózat-működtetőnek saját 
személyi állománnyal kell rendelkeznie, és 
a vertikálisan integrált vállalkozás más jogi 
személyeitől elkülönülő helyiségekben kell 
működnie. A pályahálózat-működtető 
függetlenségének biztosítása érdekében az 
informatikai rendszerekhez való 
hozzáférést védeni kell. Az 
alkalmazottaknak a pályahálózat-
működtető és a vertikálisan integrált 
vállalkozás más jogi személyei közötti, a 
(4) bekezdés szerinti esettől eltérő 
áthelyezésére csak akkor van lehetőség, ha 
biztosítható, hogy ne kerüljön sor közöttük 
érzékeny információ cseréjére.

A pályahálózat-működtető 
együttműködhet a vertikálisan integrált 
vállalkozás más egységeivel informatikai 
rendszereik fejlesztése terén, feltéve, ha 
biztosított a pályahálózat-működtető 
birtokában lévő érzékeny információk 
megfelelő védelme.
Az igazgatási szervezet jóváhagyja e 
bekezdés első és második albekezdésének 
végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezéseket, illetve kéri azok 
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módosítását, hogy biztosítsa a 
pályahálózat-működtető függetlenségét. 
Az igazgatási szervezet kérheti az integrált 
vállalkozástól, hogy nyújtsa át neki az 
adott esetben szükséges információkat.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslata túlzottan előíró jellegű. Az igazgatási szervezetnek biztosítania kell, 
hogy a helyiségekre, az informatikai rendszerekre és a vezető beosztásban dolgozókon kívüli 
személyzetre alkalmazandó rendelkezések biztosítsák a pályahálózat-működtető 
függetlenségét. Ezek a szabályok eltérőek lehetnek a különböző tagállamokban.

Módosítás 14

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

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 legalább a 
pályahálózat-működtető, a 8. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott ismert 
kérelmezők, valamint – ha kérik – a 
potenciális kérelmezők, azok képviseleti 
szervei – köztük a munkavállalóik 
képviselői –, a vasúti teher- és 
személyszállítási szolgáltatás 
igénybevevőinek és a vasúti ágazat 
munkavállalóinak 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. fr
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7 e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A hálózatnak szerepet kell vállalnia 
15. cikkben említett piaci nyomonkövetési 
tevékenységekben, és a pályahálózat-
működtetők hatékonyságát olyan közös 
mutatók és minőségi szempontok alapján 
kell értékelnie, mint a megbízhatóság, a 
kapacitás, a rendelkezésre állás, a 
pontosság, hálózataik biztonsága, az 
eszközminőség és -felhasználás, a 
karbantartás, a felújítások, a bővítések, a 
beruházások és a pénzügyi hatékonyság.

A hálózatnak szerepet kell vállalnia 
15. cikkben említett piaci nyomonkövetési 
tevékenységekben, és a pályahálózat-
működtetők hatékonyságát olyan közös 
mutatók és minőségi szempontok alapján 
kell értékelnie, mint a megbízhatóság, a 
kapacitás, a rendelkezésre állás, a 
hozzáférhetőség, a pontosság, hálózataik 
biztonsága, az eszközminőség és -
felhasználás, a karbantartás, a felújítások, a 
bővítések, a szűk keresztmetszetek 
felszámolására irányuló, határokon 
átnyúló együttműködés, a beruházások és 
a pénzügyi hatékonyság.

Or. fr

Módosítás 16

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

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 
számított egy hónapon belül benyújtott 

Azt, hogy a közszolgáltatási szerződés 
gazdasági egyensúlya sérülne-e, az 
55. cikkben említett igazgatási szervezet 
vagy szervezetek állapítják meg objektív 
gazdasági – a foglalkoztatottsági helyzetre 
is kiterjedő – elemzés alapján, a döntést 
előre meghatározott szempontokra 
alapozva.
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kérelmére kell megállapítaniuk:

Annak értékelése során, hogy a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlya veszélybe kerülne-e, olyan 
előre meghatározott szempontokat is 
figyelembe kell venni, mint a 
közszolgáltatási szerződésben szereplő 
bármely szolgáltatás nyereségességére 
gyakorolt hatás – beleértve a szerződést 
odaítélő illetékes hatóságnál felmerülő 
nettó költségre gyakorolt hatást is –, az 
utasigény, a díjszabás, a jegyváltásra 
vonatkozó szabályok, a megállók helye és 
száma, valamint a javasolt új szolgáltatás 
menetrendje és gyakorisága, amelyeket az 
55. cikkben említett igazgatási szervezet 
állapít meg az e cikk (4) bekezdésében 
előírt végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban. Az értékelés bemutatja, 
hogy a közszolgáltatási szerződés 
keretében működtetett szolgáltatások 
életképessége sérül-e. Az egyensúly akkor 
tekinthető veszélyeztetettnek, ha 
bizonyítható, hogy az említett 
közszolgáltatások működtetésének 
gazdasági megvalósíthatósága – ésszerű 
minőségi szintet feltételezve – veszélybe 
kerülne.
Ezzel az értékeléssel és az illetékes 
igazgatási szervezet határozatával 
összhangban a tagállamok a gazdasági 
elemzéssel, az uniós joggal, valamint az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
elvével összhangban engedélyezhetik, 
módosíthatják vagy megtagadhatják a kért 
személyszállítási szolgáltatáshoz való 
hozzáférési jogot. Ezt a szabályozási 
szervezet vagy szervezetek az alábbi 
szereplők bármelyikének a 38. cikk 
(4) bekezdésében említett, a kérelmezni 
szándékozott személyszállítási 
szolgáltatásról szóló tájékoztatástól 
számított egy hónapon belül benyújtott 
kérelmére állapítja vagy állapítják meg:

Or. fr
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Indokolás

Részletesebben meg kell határozni a gazdasági egyensúly meghatározásának kritériumait. A 
szöveg a 2012/34/EK irányelv (21) preambulumbekezdését és a Bizottság 2010-es értelmező 
iránymutatásait veszi alapul.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A 15. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„A Bizottság megteszi a szükséges 
intézkedéseket az uniós vasúti szállítás 
műszaki, gazdasági és munkafeltételeinek, 
valamint piaci fejleményeinek nyomon 
követésére.”

Or. en

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A 19. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„da) vállalja azon tagállamok 
reprezentatív kollektív szerződéseinek 
alkalmazását, amelyekben a vállalkozás a 
tevékenységét folytatni kívánja;”

Or. fr

Indokolás

Ahhoz, hogy a vasúti személyszállítási piac nyitottabbá váljon, a munkakörülmények verseny 
fokozódása miatti romlásának elkerülése érdekében a munkakörülmények betartása 
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tekintetében szigorítani kell a jó hírnévre vonatkozó azon követelményeket, amelyeket a 
vasúttársaságnak az engedély megszerzéséhez teljesítenie kell.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
2012/34/EU irányelv
63 cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 63. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
A Bizottság legkésőbb 18 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépését követően értékeli 
az irányelv által a vonatszemélyzet 
munkaerőpiacának alakulására gyakorolt 
hatásokat. A Bizottságnak haladéktalanul 
új jogalkotási intézkedéseket kell 
javasolnia az említett, vasúton utazó 
személyzet tanúsítására.

Or. fr

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
2012/34/EU irányelv
63 cikk – 1 bekezdés – 1 francia 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 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. Ez az értékelés figyelembe 
veszi a szociális partnerek által az Unió 
szociális párbeszédért felelős illetékes 
bizottságában megfogalmazott 
véleményeket.
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Or. fr


