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Módosítás 57
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 91. 
cikke (1) bekezdésére, valamint 170. és 
171. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 4. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 91. 
cikke (1) bekezdésére, valamint 170. és 
171. cikkére,

Or. fr

Módosítás 58
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy az Unió 
polgárai, a gazdasági szereplők, a 
regionális és helyi hatóságok teljes 
mértékben kihasználhassák a belső határok 
nélküli térség adta előnyöket, különösen 
indokolt a nemzeti vasúthálózatok 
összekapcsolódásának és kölcsönös 
átjárhatóságának, valamint az azokhoz 
történő hozzáférhetőségnek a javítása a 
műszaki szabványok összehangolása 
területén szükségesnek bizonyuló 
intézkedések végrehajtásával.

(2) Annak érdekében, hogy az Unió 
polgárai, a gazdasági szereplők, a 
regionális és helyi hatóságok teljes 
mértékben kihasználhassák a belső határok 
nélküli térség és a területi kohéziós 
célkitűzések megvalósítása adta előnyöket, 
különösen indokolt a nemzeti 
vasúthálózatok összekapcsolódásának és 
kölcsönös átjárhatóságának, valamint az 
azokhoz történő hozzáférhetőségnek a 
javítása a műszaki szabványok 
összehangolása területén szükségesnek 
bizonyuló intézkedések végrehajtásával.

Or. fr

Módosítás 59
Jean-Jacob Bicep
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Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Biztonsági okokból minden egyes 
üzembe helyezett járművet azonosító 
kóddal szükséges ellátni. Ezt követően a 
járművet fel kell venni a nemzeti
járműnyilvántartásba. A nyilvántartásokba 
valamennyi tagállam és az Európai Unión 
belül egyes gazdasági szereplők részére
betekintést szükséges biztosítani.
A nemzeti jármű nyilvántartásoknak az 
adatformátum tekintetében egymással 
összhangban kell lenniük. Ezért azokat 
közös üzemeltetési és műszaki 
előírásokkal kell szabályozni.

(14) Biztonsági okokból minden egyes 
üzembe helyezett járművet azonosító 
kóddal szükséges ellátni. Ezt követően a 
járművet fel kell venni az európai
járműnyilvántartásba. A nyilvántartásba az
Európai Unión belül betekintést szükséges 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 60
Joachim Zeller

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vasúti rendszer többi részétől 
működésükben különálló hálózatok, 
amelyek csak helyi, városi vagy elővárosi 
személyszállításra szolgálnak, valamint a 
kizárólag ilyen hálózatokon működő 
vasúttársaságok.

b) hálózatok, amelyek csak helyi, városi 
vagy elővárosi személyszállításra 
szolgálnak, valamint a kizárólag ilyen 
hálózatokon működő vasúttársaságok.

Or. en

Indokolás

A „működésében különálló” kitétel nem igazán egyértelmű. A „csak személyszállításra 
szolgálnak” kifejezés elegendő ahhoz, hogy egyértelműen beazonosíthatók legyenek az 
irányelv hatálya alá nem tartozó vasútvonalak.
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Módosítás 61
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 19. cikk törölve
A mobil alrendszerek forgalomba 
hozatala
(1) A gördülőállomány alrendszert és a 
fedélzeti ellenőrző-irányító és jelző 
alrendszert a kérelmező kizárólag akkor 
hozza piaci forgalomba, ha azok tervezése, 
kivitelezése és beszerelése megfelel a III. 
mellékletben foglalt alapvető 
követelményeknek.
(2) A kérelmezőnek meg kell 
megbizonyosodnia különösen arról, hogy 
rendelkezik EK-hitelesítési nyilatkozattal.
(3) Meglévő alrendszerek felújításakor 
vagy korszerűsítésekor a 15. cikk (4) 
bekezdésében meghatározottak szerint új 
EK-hitelesítési nyilatkozatot kell szerezni.

Or. en

Módosítás 62
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kizárólag olyan jármű hozható 
forgalomba, amely rendelkezik az 
Ügynökség által az (5) bekezdésnek 
megfelelően kiállított forgalombahozatali 
járműengedéllyel.

(1) Kizárólag olyan jármű helyezhető 
üzembe, amely rendelkezik az Ügynökség 
által az (5) bekezdésnek megfelelően 
kiállított forgalombahozatali 
járműengedéllyel.

Or. en
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Módosítás 63
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A járművek forgalomba hozatalára
vonatkozó engedélyek kiadásáról az 
Ügynökség dönt. Az engedélyek tanúsítják 
a járműnek és a helyhez kötött 
berendezéseknek az ÁME-k szerinti 
műszaki összeegyeztethetősége 
ellenőrzéséhez szükséges paraméterek 
értékeit. A forgalombahozatali 
járműengedély emellett információkkal 
szolgál arra vonatkozóan is, hogy az adott 
jármű megfelel a vonatkozó ÁME-knek és 
a paraméterekhez kapcsolódó nemzeti 
szabályok összességének.

(2) A járművek üzembe helyezésére
vonatkozó engedélyek kiadásáról az 
Ügynökség dönt. Az engedélyek tanúsítják 
a járműnek és a helyhez kötött 
berendezéseknek az ÁME-k szerinti 
műszaki összeegyeztethetősége 
ellenőrzéséhez szükséges paraméterek 
értékeit, valamint a kiválasztott 
vasútvonalakra, hálózatokra, illetve ezek 
csoportjaira vonatkozó szabályokat. A 
forgalombahozatali járműengedély emellett 
információkkal szolgál arra vonatkozóan 
is, hogy az adott jármű megfelel a 
vonatkozó ÁME-knek és a paraméterekhez 
kapcsolódó, a kiválasztott vasútvonalakra, 
hálózatokra, illetve ezek csoportjaira 
irányadó nemzeti szabályok 
összességének.

Or. en

Módosítás 64
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalombahozatali járműengedély 
feltételeket szabhat és egyéb kikötésekkel
élhet a járművek használatára 
vonatkozóan.

(3) A forgalombahozatali járműengedély 
feltételeket szab és egyéb kikötésekkel él a 
járművek használatára vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A forgalombahozatali járműengedély 
kiadásának alapjául a vasúti járműnek vagy 
a vasúti járműtípusnak a kérelmező által 
elkészített műszaki dokumentációja, 
köztük az alábbiakat igazoló
dokumentumok szolgálnak:

(4) Az üzembehelyezési járműengedély 
kiadásának alapjául a vasúti járműnek vagy 
a vasúti járműtípusnak a kérelmező által 
elkészített műszaki dokumentációja, 
köztük az alábbi dokumentumok 
szolgálnak:

a) a járművet alkotó mobil alrendszerek 
forgalomba hozatala, a 19. cikk szerint;

a) a jármű EK-hitelesítési nyilatkozata és 
az ezt kísérő műszaki dokumentáció;

b) a jármű a) pontban említett 
alrendszereinek műszaki 
összeegyeztethetősége, a vonatkozó ÁME-
k, nemzeti szabályok és nyilvántartások 
alapján;

b) a nemzeti szabályok esetén alkalmazott 
ellenőrzési tanúsítvány a VI. melléklet 3. 
pontja szerint;

c) a jármű a) pontban említett 
alrendszereinek biztonságos integrációja, 
a vonatkozó ÁME-k, a nemzeti szabályok 
és [a vasúti rendszer Unión belüli 
biztonságáról szóló] …/…/… irányelv 6. 
cikkében meghatározott közös biztonsági 
módszerek alapján.

c) a jármű biztonságosságát igazoló 
dokumentum, amennyiben arra az a) és b) 
pont nem vonatkozik;

ca) a járműnek a (9) bekezdés alapján 
kiválasztott vasútvonalakra, hálózatokra, 
illetve ezek csoportjaira vonatkozó 
műszaki összeegyeztethetőségét és 
biztonságos integrációját igazoló 
dokumentum.

Or. en

Módosítás 66
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség részletes iránymutatást ad a 
forgalombahozatali járműengedély 
megszerzésének módjáról. A 
forgalombahozatali járműengedélyekhez 
kapcsolódó követelmények leírását és 
magyarázatát, valamint a szükséges 
dokumentumok jegyzékét tartalmazó 
útmutatót díjmentesen a kérelmezők 
rendelkezésére kell bocsátani. A nemzeti 
biztonsági hatóságok ezen információk 
terjesztésében együttműködnek az 
Ügynökséggel.

Az Ügynökség részletes iránymutatást ad
az üzembehelyezési járműengedély 
megszerzésének módjáról. Az 
üzembehelyezési járműengedélyekhez 
kapcsolódó követelmények leírását és 
magyarázatát, valamint a szükséges 
dokumentumok jegyzékét tartalmazó 
útmutatót díjmentesen a kérelmezők 
rendelkezésére kell bocsátani. A nemzeti 
biztonsági hatóságok ezen információk 
terjesztésében együttműködnek az 
Ügynökséggel.

Or. en

Módosítás 67
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség járművek csoportjára is 
kiadhat forgalombahozatali
járműengedélyt. Ezek az engedélyek az 
összes tagállamra érvényesek.

(6) Az Ügynökség járművek csoportjára is 
kiadhat üzembehelyezési járműengedélyt.
Ezek az engedélyek az összes tagállamra 
érvényesek.

Or. en

Módosítás 68
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező kérésére a 
forgalombahozatali járműengedélyben fel
lehet tüntetni azt a hálózatot vagy 

A kérelmezőnek kérésében bizonyítania 
kell, hogy a jármű műszakilag 
összeegyeztethető azzal a vasútvonallal, 
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vasútvonalat, illetve ezek csoportjait, ahol 
a vasúttársaság a jármű és ezen hálózatok 
vagy vasútvonalak műszaki 
összeegyeztethetőségének további 
hitelesítése, ellenőrzése vagy tesztje nélkül
üzembe állíthatja a szóban forgó 
járművet. Ilyen kéréskor a kérelmezőnek 
igazolnia kell kérelmében a jármű és az 
érintett hálózatok vagy vasútvonalak 
műszaki összeegyeztethetőségét.

hálózattal, illetve ezek azon csoportjaival, 
amelyekre a kérelme vonatkozik. Az 
üzembehelyezési járműengedélyben fel kell
tüntetni azt a hálózatot vagy vasútvonalat, 
illetve ezek csoportjait, ahol a jármű ezen 
hálózatok vagy vasútvonalak műszaki 
összeegyeztethetőségének további 
hitelesítése, ellenőrzése vagy tesztje nélkül
közlekedhet. Ilyen kéréskor a 
kérelmezőnek igazolnia kell kérelmében a 
jármű és az érintett hálózatok vagy 
vasútvonalak műszaki 
összeegyeztethetőségét.

Or. en

Módosítás 69
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ha egy jármű már nem felel meg 
azon követelményeknek, amelyekre az 
engedélyt kiállították, akkor a 
járműengedélyt az Ügynökség 
módosíthatja vagy visszavonhatja; ebben 
az esetben az Ügynökségnek döntését meg 
kell indokolnia, és 43. cikkben 
meghatározott európai nyilvántartást 
pedig aktualizálnia kell.

Or. en

Módosítás 70
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járművek üzembe helyezése A járművek használata

Or. en

Módosítás 71
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaság kizárólag azt követően 
helyez üzembe járművet, hogy a
pályahálózat működtetőjével konzultálva,
a vonatkozó ÁME-k, nemzeti szabályok, 
nyilvántartások és az irányelv 6. cikkében 
meghatározott közös biztonsági módszerek 
alapján ellenőrizte a jármű és az érintett 
vasúthálózat műszaki 
összeegyeztethetőségét, valamint a 
járműnek a majdani működés alapjául 
szolgáló rendszerbe való biztonságos 
integrálódását.

A vasúttársaságnak egy jármű 
üzemeltetését megelőzően ellenőriznie 
kell, hogy a jármű rendelkezik-e azokra a
tagállamokra és útvonalra érvényes 
üzembehelyezési engedéllyel, ahol a jármű
közlekedni szándékozik, az alábbiak 
figyelembevételével: 

a) a 45. cikkben szereplő nyilvántartás(ok) 
és a paraméterek hálózattal összefüggő 
átmeneti megszorításai következtében a 
pályahálózat működtetője által vagy a 
jármű számára a karbantartásért felelős 
szervezet által továbbított időlegesen 
megváltozott bármely értéke.
b) a 43. cikkben említett európai 
járműnyilvántartás és/vagy a 44. cikkben 
említett engedélyezett járműtípusok 
európai nyilvántartása, ideértve a 
paraméterek járműtípussal vagy járművel 
összefüggő átmeneti megszorításai 
következtében időlegesen megváltozott 
értékeit is.

Or. en
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Módosítás 72
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ehhez előzőleg a járműre a 20. cikknek 
megfelelően forgalombahozatali 
járműengedélyt kell szerezni.

törölve

Or. en

Módosítás 73
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió vasúthálózatán üzembe 
helyezett járműveket a területileg illetékes 
nemzeti biztonsági hatóság a jármű első 
üzembe helyezése előtt európai 
járműszámmal (EJSZ) látja el.

(1) Az Unió vasúthálózatán üzembe 
helyezett járműveket az Ügynökség az 
engedély kiadásakor európai 
járműszámmal (EJSZ) látja el.

Or. en

Módosítás 74
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Nemzeti járműnyilvántartás Európai járműnyilvántartás

   Or. en
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Módosítás 75
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vasúttársaságoktól független 
szervezet vezeti és tartja naprakészen;

b) az Ügynökség vezeti és tartja 
naprakészen;

Or. en

Módosítás 76
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján közös előírásokat fogad 
el a tartalom, adatformátum, a funkcionális 
és műszaki felépítés, az üzemmód –
beleértve az adatcserére vonatkozó 
rendszert –, az adatbeviteli szabályok és a 
nemzeti járműnyilvántartásba való 
betekintés vonatkozásában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 48. cikk (3) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján közös előírásokat fogad 
el a tartalom, adatformátum, a funkcionális 
és műszaki felépítés, az üzemmód –
beleértve az adatcserére vonatkozó 
rendszert –, az adatbeviteli szabályok és az 
európai járműnyilvántartásba való 
betekintés vonatkozásában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 48. cikk (3) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

Or. en


