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Módosítás 7
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs

Módosítás 8
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A pályázatok előkészítésének 
megkönnyítése és ezzel a verseny fokozása 
érdekében az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a közszolgáltatási 
szerződésben érintett szállítási 
szolgáltatásokra és infrastruktúrára 
vonatkozó bizonyos információk a pályázat 
benyújtása iránt érdeklődő minden 
közszolgáltatóhoz eljussanak.

(8) A pályázatok előkészítésének 
megkönnyítése és ezzel a verseny fokozása 
érdekében az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a közszolgáltatási 
szerződésben érintett szállítási 
szolgáltatásokra és infrastruktúrára 
vonatkozó bizonyos információk a pályázat 
benyújtása iránt érdeklődő minden 
közszolgáltatóhoz eljussanak annak 
érdekében, hogy az ajánlattevő más 
versenytársakkal szemben ne hozza őket 
hátrányos helyzetbe.
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Or. cs

Módosítás 9
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kölcsönösség elve fontos eszköz, 
amely a verseny torzulása ellen hat; ezt az 
elvet alkalmazni kell az Unión belül 
közbeszerzési eljárásban részt venni 
kívánó harmadik országbeli 
vállalkozásokra is.

Or. de

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 10
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A közszolgáltatók vasúti járművekhez 
való hozzáférését az illetékes hatóságoknak 
megfelelő és eredményes intézkedéseken 
keresztül kell elősegíteniük, amennyiben 
azt a piac megfelelő gazdasági és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
nem tudja biztosítani.

(12) A közszolgáltatók vasúti járművekhez 
való hozzáférését az illetékes hatóságoknak 
elő kell segíteniük, amennyiben azt a piac 
megfelelő gazdasági és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
nem tudja biztosítani. Ugyanakkor 
ügyelniük kell arra, hogy eközben 
valamely szolgáltató ne kerüljön 
hátrányba a többi szolgáltatóval szemben.

Or. cs



AM\1002871HU.doc 5/15 PE519.487v01-00

HU

Módosítás 11
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A vasúttársaságoknak a 
közszolgáltatási szerződések 
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.

Or. de

Módosítás 12
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 994/98/EK rendelet (felhatalmazó 
rendelet) módosításának összefüggésében 
a Bizottság javaslatot tesz az 
1370/2007/EK rendelet (COM(2012) 
730/3) módosítására is. Az állami 
támogatásokra vonatkozó 
csoportmentességi rendeletek 
összehangolt megközelítése érdekében és 
alkalmazva a Szerződés 108. cikkének (4) 
bekezdésében és 109. cikkében előírt 
eljárásokat, a Szerződés 93. cikkében 
említett, a közlekedés összehangolásával 

törölve
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vagy a közszolgáltatás fogalmában benne 
rejlő bizonyos kötelezettségek terheinek 
megtérítésével kapcsolatos támogatást a 
felhatalmazó rendelet hatálya alá kell 
vonni.

Or. de

Indokolás

Ha az ellentételezések bejelentése alóli mentességek alapelve átkerül egy másik 
jogszabálycsomagba, az a rendelet közszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos teljes 
logikáját megváltoztatná, és a személyszállítási közszolgáltatásokra nézve a 
jogbizonytalanság súlyos kockázatát jelentené.

Módosítás 13
Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) „illetékes helyi hatóság”: bármely 
illetékes hatóság, amelynek földrajzi 
illetékessége nem terjed ki valamely 
tagállam teljes területére, vagy amelynek 
illetékessége egy régió vagy egy városi 
agglomeráció vagy vidéki körzet 
közlekedési szükségleteire terjed ki, 
beleértve a határokon átnyúló 
illetékességet is;”

Or. de

Indokolás

A meghatározást egyértelműbbé kell tenni, hogy számításba vegyék a határokon átnyúló 
illetékességű közlekedési hatóságok létrejöttét. Következésképpen e rendelet hatályának 
egyértelműen ki kell terjednie a régiókra is.

Módosítás 14
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Oldřich Vlasák

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) „illetékes helyi hatóság”: bármely 
illetékes hatóság, amelynek földrajzi 
illetékessége nem országos, hanem egy 
meghatározott helység, például egy 
település, egy város, egy városi 
agglomeráció vagy vidéki körzet 
közlekedési szükségleteire terjed ki;”

Or. cs

Módosítás 15
Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A közszolgáltatási kötelezettségek hatálya 
nem terjed ki azokra a közlekedési 
közszolgáltatásokra, amelyek túlmutatnak 
a helyi, regionális vagy szubnacionális
hálózatokban rejlő lehetőségek 
kiaknázásához szükséges kereteken.

A közszolgáltatási kötelezettségek hatálya 
kiterjed azokra a közlekedési 
közszolgáltatásokra, amelyek helyi, 
regionális vagy szubnacionális hálózati 
lehetőségeket teremtenek; ilyen hálózati 
lehetőségek nyereséges és veszteséges 
vonalak összevonásából keletkezhetnek;

Or. de

Indokolás

Amikor egy regionális vasútvonal nullszaldós lesz, vagy nyeresége keletkezik, közszolgáltatási
szerződések keretében lehetővé kell tenni, hogy a vasútvonalat veszteséges vonalakkal 
összevonhassák annak érdekében, hogy az elért nyereséggel hozzá lehessen járulni ez 
utóbbiak finanszírozásához, és adott esetben az üzemeltetéshez szükséges műszaki eszközöket 
tökéletesíthessék. 
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Módosítás 16
Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóságoknak el kell 
készíteniük és rendszeresen naprakésszé 
kell tenniük a felelősségi körükbe tartozó 
terület minden vonatkozó szállítási módra 
kiterjedő személyszállítási közszolgáltatási 
terveit. Ezek a kötelezettségek kizárólag a 
több mint 100 000 lakost számláló 
agglomerációkra érvényesek. E 
tömegközlekedési tervekben az illetékes 
hatóságok felelősségi körébe tartozó 
területen jelen levő valamennyi szállítási 
módra kiterjedően meg kell határozni a 
tömegközlekedési politika célkitűzéseit és 
megvalósításuk módját. E terveknek 
legalább a következőket kell tartalmazniuk:

Or. de

Indokolás

A személyszállítási közszolgáltatási tervek további súlyos kötelezettségeket jelenthetnek, 
ugyanakkor nem lenne hatásuk a területrendezés keretében meghatározott fővonalakra. E 
kötelezettségeket csak bizonyos méretű agglomerációk esetében kell előírni.

Módosítás 17
Oldřich Vlasák

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

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

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

Or. cs

Módosítás 18
Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a tömegközlekedési ajánlat által 
kielégítendő alapkövetelmények, például a 
hozzáférhetőség, a területi összeköttetés, a 
biztonság, a fő csatlakozási csomópontok 
által biztosított modális és intermodális 
összekapcsolódások, valamint olyan 
ajánlati jellemzők, mint a menetrendet 
meghatározó alapelvek és a szolgáltatások 
gyakorisága;

Or. de

Módosítás 19
Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a társadalmi és területi kohézió 
követelményei.

Or. de

Módosítás 20
Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A tömegközlekedési terveket 
nyilvánosságra hozataluk előtt egy 
hónappal állásfoglalás céljából be kell 
nyújtani a szabályozó szervezethez.
Az illetékes hatóságok összehangolják a 
közlekedési terveikben megadott 
információkat, és a határokon átnyúló 
regionális közlekedési közszolgáltatásokra 
vonatkozóan közös közlekedési terveket 
készítenek.

Or. de

Indokolás

Elő kell mozdítani az intermodalitást és a határokon átnyúló koordinálást.

Módosítás 21
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Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A meglévő közszolgáltatók kérésre 
kötelesek az illetékes hatóságok számára 
egy hónapon belül továbbítani a kért 
adatokat Ez a szomszédos állam 
hatóságaira is vonatkozik.

Or. de

Indokolás

A tömegközlekedés számára szükségesek az egyes tömegközlekedési eszközök piacának 
alakulására vonatkozó pontos adatok. A piaci szereplők rendelkeznek a legfontosabb 
információforrásokkal, és ezeket az információkat meg kell osztaniuk az érintett hatóságokkal.

Módosítás 22
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont
1370/2007/EK rendelet
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az illetékes hatóságoknak minden 
érdekelt fél számára elérhetővé kell tenniük 
a versenytárgyalási eljárás keretében 
benyújtandó ajánlat elkészítéséhez 

(8) Az illetékes hatóságoknak minden 
érdekelt fél számára elérhetővé kell tenniük 
a versenytárgyalási eljárás keretében 
benyújtandó ajánlat elkészítéséhez 
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kapcsolódó vonatkozó információkat. 
Ezeknek az információknak tartalmazniuk 
kell például a pályáztatott személyszállítási 
közszolgáltatáshoz kapcsolódó utasigényt, 
a díjszabásokat, a költségeket és a 
bevételeket, valamint a szükséges 
járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 
infrastruktúra-jellemzők részleteit, lehetővé 
téve számukra, hogy üzleti terveiket a 
megfelelő információk birtokában 
készítsék el. A pályahálózat-
működtetőknek támogatniuk kell az 
illetékes hatóságokat minden vonatkozó 
infrastruktúra-jellemző biztosításában. A 
fent előírt rendelkezéseknek való 
megfelelés elmulasztását az e rendelet 
5. cikkének (7) bekezdésében előírt jogi 
felülvizsgálatnak kell alávetni.

kapcsolódó vonatkozó információkat. Azok 
a pályahálózat-működtetők, különösen 
vasúthalózat-működtetők, akik a 
közszolgáltatási szerződést végrehajtják, 
illetve végrehajtották, kötelesek segíteni az 
illetékes hatóságokat a szükséges adatok 
biztosításában. Felelősek az illetékes 
hatóságokhoz az ügyletek bizalmas 
kezelését figyelembe véve eljuttatott 
adatok helyességéért.  Ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell például 
a pályáztatott személyszállítási 
közszolgáltatáshoz kapcsolódó utasigényt, 
a díjszabásokat, a költségeket és a 
bevételeket, valamint a szükséges 
járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 
infrastruktúra-jellemzők részleteit, lehetővé 
téve számukra, hogy üzleti terveiket a 
megfelelő információk birtokában 
készítsék el. A pályahálózat-
működtetőknek támogatniuk kell az 
illetékes hatóságokat minden vonatkozó 
infrastruktúra-jellemző biztosításában. A 
fent előírt rendelkezéseknek való 
megfelelés elmulasztását az e rendelet 
5. cikkének (7) bekezdésében előírt jogi 
felülvizsgálatnak kell alávetni. Valamely 
versenytárgyalási eljárás szerinti pályázati 
felhívás tárgyát képező vonal vagy hálózat
aktuális üzemeltetője ingyenesen, 
hiánytalanul és pontosan továbbítja az 
illetékes hatóságok számára az ajánlat 
elkészítéséhez szükséges adatokat, 
különösen a közlekedés területén 
mutatkozó keresletre és a 
személyszállítással elért bevételekre 
vonatkozóan. A korábbi vasúthalózat- és 
pályahálózat-működtetők minden olyan 
veszteséget megtérítenek a többi 
üzemeltető számára, amely a hamis vagy 
hibás adatokon alapuló ajánlattételekből 
adódik.

Or. de

Indokolás

Nem elegendők a pályahálózat-működtetők által szolgáltatott adatok, mivel a vasúthalózat-
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működtetők adataival nem rendelkeznek. A korábbi, illetve a jelenlegi szolgáltatóknak, 
különösen a már meglévő üzemeltetőknek megfelelő adatokat kell megadniuk az 
információkhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása érdekében. Erre azért 
van szükség, mert ellenkező esetben az illetékes hatóságokra olyan feladatok hárulnak, 
amelyeket nem tudnak ellátni.

Módosítás 23
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a pont (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. de

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 24
Oldřich Vlasák

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

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

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

Or. cs

Módosítás 25
Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság az első albekezdésben 
előírt követelménynek az alábbi módok 
egyikén tehet eleget:

Az illetékes hatóság az első albekezdésben 
előírt követelménynek az alábbi 
különböző, méretarányos 
költségmegtakarításokat elősegítő 
módokon tehet eleget:

Or. de

Módosítás 26
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a (új) és c b (új) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nagyobb járműállomány biztosítása 
érdekében együttműködik a szomszédos 
helyi hatóságokkal,
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cb) indítványozza, hogy tagállama az 
egyik módozat kísérő intézkedéseként 
járuljon hozzá a járműállomány 
maradványértékének fedezéséhez.

Or. de

Indokolás

Nem zárható ki egyetlen finanszírozási mód sem (garancia, átvétel, közvetlen működtetés 
stb.). Az államok ugyanakkor nem vonhatják ki magukat a felelősség alól, és nem háríthatják 
át a terhet jogtalanul a helyi hatóságokra. A jogi és szabályozási keretet úgy kell kialakítani, 
hogy a járműpiac beinduljon azáltal, hogy előmozdítják különösen a méretarányos 
költségmegtakarításokat és a megfelelő finanszírozási megoldásokat.

Módosítás 27
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
lép hatályba. Az általa módosított 
1370/2007/EK rendelettel egységes 
szerkezetbe foglalt formában a 
közzétételétől számított három hónapon 
belül rendelkezésre áll.

Or. fr


