
AM\1002920HU.doc PE519.489v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Fejlesztési Bizottság

2013/0029(COD)

16.9.2013

MÓDOSÍTÁS:
14 - 45

Véleménytervezet
Joachim Zeller
(PE514.715v01-00)

az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 
2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra 
irányítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))



PE519.489v01-00 2/25 AM\1002920HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\1002920HU.doc 3/25 PE519.489v01-00

HU

Módosítás 14
Jean-Jacob Bicep

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 megreformálása, melynek 
célja a vasúti szállítási mód 
részarányának növelése és a vasúti 
szolgáltatások minőségének javítása.

Or. fr

Módosítás 15
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2012/34/EU irányelv előírja a 
Bizottság számára, hogy adott esetben 
javasoljon jogalkotási intézkedéseket a 
belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának megnyitásával, 

törölve
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valamint azon feltételek kidolgozásával 
kapcsolatban, amelyek azt hivatottak 
biztosítani, hogy az infrastruktúra 
működtetésének a szállítási 
tevékenységektől való elkülönítésére 
vonatkozó jelenlegi szabályozás alapján az 
infrastruktúrához való hozzáférés 
megkülönböztetésmentes legyen.

Or. fr

Módosítás 16
Jean-Jacob Bicep

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.

törölve

Or. fr

Módosítás 17
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 2012/34/EU irányelvben 
megállapított, a pályahálózat-működtetők 
vállalkozó vasúti társaságoktól való 
függetlenségére vonatkozó meglévő 
követelmények kizárólag az alapvető 
pályahálózat-működtetői funkciókra, így a 
menetvonalak elosztásával és az 

törölve
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infrastruktúra használatára vonatkozó 
díjképzéssel kapcsolatos döntéshozatalra 
vonatkoznak. Ugyanakkor fontos, hogy 
minden funkciót függetlenül lássanak el, 
mivel a versenytársakkal szemben 
alkalmazott megkülönböztetésre más 
funkciók is felhasználhatók. Ez különösen 
igaz a beruházásokkal, illetve a 
karbantartással kapcsolatos döntések 
esetében, amelyek meghozatalával a 
hálózatnak elsősorban az integrált 
vállalkozás szállítási szolgáltatói által 
használt részei kerülnek előnyös 
helyzetbe. A karbantartási munkák 
tervezéséről hozott döntések 
befolyásolhatják a menetvonalak 
rendelkezésre állását a versenytársak 
számára.

Or. fr

Módosítás 18
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2012/34/EU irányelv jelenlegi 
követelményei kizárólag jogi, szervezeti és 
döntéshozatali függetlenséget írnak elő. 
Ez nem zárja ki maradéktalanul egy 
integrált szervezet fenntartásának 
lehetőségét, feltéve, hogy a függetlenség e 
három kategóriája adott. A döntéshozatali 
függetlenségre vonatkozóan biztosítani 
kell, hogy a megfelelő védintézkedések 
kizárják azt, hogy a pályahálózat-
működtető döntéshozatali folyamata fölött 
egy integrált szervezet ellenőrzést 
gyakoroljon. Ugyanakkor még az ilyen 
védintézkedések teljes körű alkalmazása 
sem szünteti meg teljesen azokat a 
vertikálisan integrált vállalkozások 
esetében fennálló lehetőségeket, amelyek 

törölve
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alkalmat adhatnak a versenytársakkal 
szembeni megkülönböztető magatartásra. 
A kereszttámogatási lehetőség különösen 
az integrált struktúrák esetében van még 
továbbra is jelen, de az igazgatási 
szervezetek számára legalábbis komoly 
nehézséget jelent az ilyen 
kereszttámogatások megelőzésére 
létrehozott védintézkedések ellenőrzése és 
betartatása. E problémák leghatékonyabb 
megoldását a pályahálózat-működtető és a 
szállítási tevékenységek intézményi 
elkülönítése jelenti.

Or. fr

Módosítás 19
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amennyiben a tagállamok 
ragaszkodnak egy vertikálisan integrált 
társasághoz tartozó pályahálózat-
működtetőhöz, akkor legalább szigorú 
védintézkedésekről kell gondoskodniuk, 
garantálva a pályahálózat-működtető 
mindenre kiterjedő függetlenségét az 
integrált társaságtól. Ezeknek a 
védintézkedéseknek nemcsak a 
pályahálózat-működtető integrált 
vállalkozással összefüggő vállalati 
felépítésére és irányítási struktúrájára kell 
kiterjedniük, hanem – az integrált 
struktúra lehetőségein belül – meg kell 
akadályozniuk a pályahálózat-működtető 
és az integrált vállalkozás egyéb jogi 
személyei közötti pénzügyi tranzakciókat 
is. Ezen védintézkedések hatálya nem 
korlátozódik arra, ami a 2012/34/EU 
irányelv értelmében a pályahálózat-
működtető működtetési függetlensége 
szempontjából az alapvető funkciókkal 

törölve
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összefüggő döntéshozatali függetlenséggel 
kapcsolatos jelenlegi követelmények 
teljesítéséhez szükséges, hanem e 
követelményeken túlmenően további 
rendelkezéseket is tartalmaznak, kizárva 
annak lehetőségét, hogy a pályahálózat-
működtető bevételeiből a vertikálisan 
integrált társasághoz tartozó más jogi 
személyt finanszírozzanak. Ez a 
tagállamok fiskális jogszabályainak 
alkalmazásától függetlenül és az EU 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályainak sérelme nélkül 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 20
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A függetlenséget garantáló 
védintézkedések ellenére a vertikálisan 
integrált társaságok visszaélhetnek a 
struktúrájuk adta lehetőségekkel, jogtalan 
versenyelőnyhöz juttatva az ilyen 
társasághoz tartozó vállalkozásokat. 
Éppen ezért az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 258. cikkének sérelme 
nélkül, a Bizottság az adott tagállam 
kérésére vagy saját kezdeményezésére 
ellenőrizheti, hogy hatékonyan hajtották-e 
végre a szóban forgó védintézkedéseket, és 
hogy felszámolták-e a meglévő 
versenytorzulásokat. Ha a Bizottságnak 
nem áll módjában ellenőrizni, hogy 
teljesültek-e ezek a célok, a 
tagállamoknak lehetőségük van az érintett 
integrált szolgáltatók hozzáférési jogainak 
korlátozására vagy visszavonására.

törölve

Or. fr
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Módosítás 21
Jean-Jacob Bicep

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 
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.

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

Or. fr

Módosítás 22
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Annak megállapítása érdekében, 
hogy a közszolgáltatási szerződés 
keretében nyújtott szolgáltatások 
minőségére hatással van-e az ugyanazon 
hálózaton nyújtott valamely szabad 
hozzáférésű szolgáltatás, az igazgatási 
szervezeteknek különös tekintettel kell 
lenniük a hálózati hatásokra, a 
csatlakozások fenntartására és a 
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pontosságra.

Or. fr

Módosítás 23
Jean-Jacob Bicep

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 meg kell
követelniük a személyszállítási 
szolgáltatásokat működtető vasúti
társaságoktól, 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 interoperábilis legyen, be lehessen 
építeni az egyéb nemzeti és európai 
rendszerekbe, valamint hogy ne okozzon 
piaci torzulást és ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a vasúti társaságok 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 24
Jean-Jacob Bicep

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2. pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve
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„2. »pályahálózat-működtető«: olyan 
szervezet vagy cég, amely egy 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. fr

Módosítás 25
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c alpont 
2012/34/EU irányelv
3 cikk – 31 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a cikk a következő új 31. ponttal egészül 
ki:

törölve

„31. »vertikálisan integrált vállalkozás«: 
olyan vállalkozás, amelyben:
– egyazon pályahálózat-működtetőként 
eljáró vállalkozás kizárólagos vagy 
résztulajdonosa egy vagy több vállalkozó 
vasúti társaságnak (holdingtársaság), 
vagy
– egy vagy több vállalkozó vasúti társaság 
kizárólagos vagy résztulajdonosa egy 
pályahálózat-működtetőnek, illetve
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– egy pályahálózat-működtető kizárólagos 
vagy résztulajdonosa egy vagy több 
vállalkozó vasúti társaságnak”.

Or. fr

Módosítás 26
Jean-Jacob Bicep

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. fr

Módosítás 27
Jean-Jacob Bicep

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„7. cikk
A pályahálózat-működtető intézményi 
elkülönítése
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtető ellátja a 3. cikk 
2. pontjában említett feladatokat, és 
független minden vállalkozó vasúti 
társaságtól.
A pályahálózat-működtetők 
függetlenségének garantálása érdekében 
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a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
pályahálózat-működtetők olyan 
szervezetbe tömörülnek, amely jogilag 
elkülönül minden vállalkozó vasúti 
társaságtól.
(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy egyazon jogi vagy 
természetes személy vagy személyek:
a) egyidejűleg nem gyakorolhatnak a 
139/2004/EK tanácsi rendelet értelmében 
vett közvetlen vagy közvetett irányítást egy 
vállalkozó vasúti társaság és egy 
pályahálózat-működtető felett, illetve ilyen 
társaságokban nem tartanak fenn 
pénzügyi érdekeltséget és nem 
gyakorolhatnak semmilyen jogot;
b) 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;
c) nem vállalhatnak egyidejűleg tagságot 
egy vállalkozó vasúti társaság és egy 
pályahálózat-működtető 
felügyelőbizottságában, 
igazgatótanácsában vagy a vállalkozást 
jogilag képviselő egyéb testületekben;
d) a vasúti infrastruktúra működtetésével 
vagy a pályahálózat-működtető irányító 
testületében való közreműködéssel 
egyidejűleg egy vállalkozó vasúti társaság 
felett nem gyakorolhatnak közvetlen vagy 
közvetett irányítást, ilyen társaságban nem 
tarthatnak fenn pénzügyi érdekeltséget és 
nem gyakorolhatnak semmilyen jogot; a 
vállalkozó vasúti társaság vezetőségében 
való közreműködéssel egyidejűleg nem 
gyakorolhatnak közvetlen vagy közvetett 
irányítást egy pályahálózat-működtető 
felett, ilyen társaságban nem tarthatnak 
fenn érdekeltséget és nem gyakorolhatnak 
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semmilyen jogot.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.”

Or. fr

Módosítás 28
Jean-Jacob Bicep
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk törölve

Or. fr

Módosítás 29
Jean-Jacob Bicep

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk törölve

Or. fr

Módosítás 30
Oldřich Vlasák

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahálózat-működtető felügyelő szerve
vagy igazgatósága tagjai, valamint vezető 
tisztviselői nem rendelkezhetnek 
érdekeltséggel a vertikálisan integrált 
vállalkozás más jogi személyeiben, illetve 
nem részesülhetnek semmilyen, 
közvetlenül vagy közvetetten e jogi 
személyektől származó pénzügyi előnyből.
Díjazásuk teljesítményalapú összetevői 

A pályahálózat-működtető felügyelő
szervének vagy igazgatóságának tagjai, 
valamint vezető tisztviselői, illetve a 
bizalmas információkhoz hozzáféréssel 
rendelkező alkalmazottai nem 
rendelkezhetnek érdekeltséggel a 
vertikálisan integrált vállalkozás más jogi 
személyeiben, illetve nem részesülhetnek 
semmilyen, közvetlenül vagy közvetetten e 
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nem függhetnek a vertikálisan integrált 
vállalkozás részét képező vagy annak 
irányítása alatt álló más jogi személyek 
üzleti eredményeitől, hanem kizárólag a 
pályahálózat-működtető eredményeitől.

jogi személyektől származó pénzügyi 
előnyből. Díjazásuk teljesítményalapú 
összetevői nem függhetnek a vertikálisan 
integrált vállalkozás részét képező vagy 
annak irányítása alatt álló más jogi 
személyek üzleti eredményeitől, hanem 
kizárólag a pályahálózat-működtető 
eredményeitől.

Or. cs

Módosítás 31
Jean-Jacob Bicep

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk törölve

Or. fr

Módosítás 32
Jean-Jacob Bicep

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 

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 
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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.

szervei, a vasúti teher- és személyszállítási 
szolgáltatás igénybevevőinek képviselői, a 
vasúti ágazat dolgozóinak képviselői, 
valamint a regionális és helyi 
önkormányzatok. A koordinációs bizottság 
üléseire megfigyelői minőségben meg kell 
hívni a tagállamok képviselőit és az érintett 
igazgatási szervezetet.

Or. fr

Módosítás 33
Oldřich Vlasák

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koordinációs bizottságnak eljárási 
szabályzatot kell összeállítania, amely 
tartalmazza különösen az üléseken való 
részvételre és azok gyakoriságára (amely 
nem lehet negyedévenkéntinél ritkább)
vonatkozó szabályokat. A koordinációs 
bizottságban folytatott megbeszélésekről a 
pályahálózat-működtető, a tagállam, az 
érintett igazgatási szervezet és a Bizottság 
részére éves jelentést kell benyújtani, 
amelyben a bizottság tagjainak álláspontját 
is fel kell tüntetni.

A koordinációs bizottságnak eljárási 
szabályzatot kell összeállítania, amely 
tartalmazza különösen a legalább 
negyedévenként megrendezendő üléseken 
való részvételre és azok gyakoriságára 
vonatkozó szabályokat, valamint az 
áruszállítási és személyszállítási 
szolgáltatások felhasználóinak 
képviselőivel folytatott, legalább éves 
rendszerességgel megrendezendő 
konzultációra vonatkozó szabályokat. A 
koordinációs bizottságban folytatott 
megbeszélésekről a pályahálózat-
működtető, a tagállam, az érintett 
igazgatási szervezet és a Bizottság részére 
éves jelentést kell benyújtani, amelyben a 
bizottság tagjainak álláspontját is fel kell 
tüntetni.

Or. cs

Módosítás 34
Jean-Jacob Bicep
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7 e cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság intézkedéseket fogadhat el a 
hálózat általános elveinek és 
gyakorlatainak meghatározására, 
különösen a referenciamérések és a 
hálózaton belüli együttműködés során 
követett eljárások következetességének 
biztosítása érdekében. Ezeket az 
intézkedéseket a 62. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban, 
végrehajtási jogi aktus útján kell 
elfogadni.”

A Bizottság adott esetben a pályahálózat-
működtetők és a hálózat tagjai közötti
együttműködés javítását célzó jogalkotási 
javaslatokat dolgozhat ki.

Or. fr

Módosítás 35
Jean-Jacob Bicep

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok korlátozhatják a 10. cikk 
(2) bekezdésében foglalt hozzáférési jogot 
olyan adott kiindulási és adott célállomás 
közötti személyszállítási szolgáltatások 
esetében, amelyeknél egy vagy több 
közszolgáltatási szerződés is ugyanazt az 
útvonalat vagy annak alternatíváját fedi le, 
ha e jog gyakorlása veszélyeztetné az 
érintett közszolgáltatási szerződés vagy 
szerződések gazdasági egyensúlyát.

A tagállamok korlátozhatják a 10. cikk 
(2) bekezdésében foglalt hozzáférési jogot 
olyan adott kiindulási és adott célállomás 
közötti személyszállítási szolgáltatások 
esetében, amelyeknél egy vagy több 
közszolgáltatási szerződés is ugyanazt az 
útvonalat vagy annak alternatíváját fedi le, 
ha e jog gyakorlása veszélyeztetné az 
érintett közszolgáltatási szerződés vagy 
szerződések gazdasági egyensúlyát, illetve
rontaná a szolgáltatások minőségét.

Or. fr
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Módosítás 36
Jean-Jacob Bicep

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 
számított egy hónapon belül benyújtott 
kérelmére kell megállapítaniuk:

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, 
figyelembe véve a szabad hozzáférésű 
szolgáltatások halmozott hatását. 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. fr

Módosítás 37
Jean-Jacob Bicep

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

Az 1371/2007/EK rendelet és a 
2010/40/EU irányelv sérelme nélkül a 
tagállamok előírják a belföldi 
személyszállítási szolgáltatásokat 
működtető vasúti társaságok számára, hogy 
a jelen irányelv elfogadását követően 
legkésőbb egy évvel a menetjegy- és 
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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.

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 interoperábilis legyen, be 
lehessen építeni az egyéb nemzeti és 
európai rendszerekbe, ne okozzon piaci 
torzulást és ne alkalmazzon
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 irányítsa.

Or. fr

Módosítás 38
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 a pont (új)
2012/34/EU irányelv
56 cikk –1 bekezdés – h és i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Az 56. cikk (1) bekezdése a következő 
pontokkal egészül ki:
„h) a tervezett karbantartási munkálatok;
i) a nem tervezett karbantartási 
munkálatok.”

Or. fr

Módosítás 39
Jean-Jacob Bicep
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 b pont (új)
2012/34/EU irányelv
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. Az 56. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„A nemzeti versenyhatóságnak a vasúti 
szolgáltatások piacán folyó verseny 
biztosítására vonatkozó hatáskörének 
sérelme nélkül az igazgatási szervezet 
jogköre kiterjed a vasúti szolgáltatások 
piacán zajló verseny alakulásának 
figyelemmel kísérésére, továbbá a 
hatóság saját kezdeményezésére és a 
kérelmezőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
az (1) bekezdés a)–i) pontjának kiemelt 
ellenőrzésére. Kiemelt figyelemmel 
ellenőrzi, hogy a hálózati üzletszabályzat 
nem tartalmaz-e diszkriminatív 
rendelkezéseket vagy nem nyújt-e olyan 
mérlegelési jogkört a pályahálózat-
működtető számára, amelyet fel lehetne 
használni a kérelmezőkkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetésre.
Ami a vasúti személyszállítást illeti, az 
igazgatási szervezetnek automatikusan 
garantálnia kell az 1370/2007/EK rendelet 
– a jelen irányelv 10. cikkében említett 
szolgáltatások figyelembevételét célzó –
előírásainak tiszteletben tartását.”

Or. fr

Módosítás 40
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 c pont (új)
2012/34/EU irányelv
56 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8c. Az 56. cikk (6) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„Az igazgatási szervezet biztosítja, hogy 
a pályahálózat-működtető által 
megállapított infrastruktúra-használati 
díjak megfeleljenek a IV. fejezet 2. 
pontjának, és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek.
Az igazgatási szervezet biztosítja továbbá, 
hogy a pályahálózat-működtető, a 
szolgáltatási infrastruktúra működtetői 
vagy a vasúti vállalkozások által az 
infrastruktúra – többek között a pálya, 
valamint a személyi vasútállomások, a 
kapcsolódó épületek és egyéb 
berendezések, például az utastájékoztató 
kijelzők – használatára megállapított díjak 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesek 
legyenek. A fentiek biztosítása érdekében 
az e bekezdésben említett díjak 
struktúrájának vagy mértékének 
bárminemű módosításáról legkésőbb a 
díjak tervezett bevezetése előtt két 
hónappal tájékoztatni kell az igazgatási 
szervezetet. Az igazgatási szervezetnek 
legkésőbb egy hónappal a tervezett 
módosítások előtt jogában áll a díjak 
csökkentését vagy emelését, illetve a 
módosítások elhalasztását vagy 
visszavonását kérni. A kérelmezők és a 
pályahálózat-működtető közötti 
tárgyalások az infrastruktúra-használati 
díjak mértékéről csak akkor 
engedélyezhetők, ha ezekre az igazgatási 
szervezet felügyelete alatt kerül sor. Az 
igazgatási szervezet közbelép, ha a 
tárgyalások várhatóan megsértik e 
fejezet rendelkezéseit.”

Or. fr

Módosítás 41
Jean-Jacob Bicep
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 d pont (új)
2012/34/EU irányelv
56 cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8d. Az 56. cikk (9) bekezdés harmadik 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
Az infrastruktúra-kapacitás 
biztosítására irányuló kérés elutasítása 
vagy a kapacitásajánlat feltételei elleni 
jogorvoslat esetén az igazgatási szervezet 
határozhat úgy, hogy a pályahálózat-
működtető által hozott döntés semmiféle 
változtatást nem igényel, vagy 
megkövetelheti a döntés módosítását az 
általa előrebocsátott iránymutatásoknak 
megfelelően, legkésőbb a jogorvoslati 
kérelem kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül. A pályahálózat-működtető 
a lehető leggyorsabban, de mindenképpen 
az igazgatási szervezet felszólításának 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül eleget tesz az abban foglaltaknak.”

Or. fr

Módosítás 42
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 e pont (új)
2012/34/EU irányelv
56 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8e. Az 56. cikk (10) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
„A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó szervezet által hozott 
határozatok bírósági felülvizsgálat 
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tárgyát képezzék. A jogorvoslati 
kérelemnek csak akkor lehet halasztó 
hatálya az igazgatási szervezet 
határozatára, ha az igazgatási szervezet 
határozatának közvetlen hatása 
visszafordíthatatlan, vagy nyilvánvalóan 
túlzott károkat okozhat a fellebbező 
számára, valamint ha a határozat nincs 
összefüggésben az irányelv 56. cikkének 
(6) és (9) bekezdéseivel. Ez a rendelkezés 
adott esetben nem sérti az alkotmányos 
jog által a jogorvoslatot tárgyaló 
bíróságra ruházott hatásköröket.”

Or. fr

Módosítás 43
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 f pont (új)
2012/34/EU irányelv
57 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8f. Az 57. cikk a következő új (9a) 
bekezdéssel egészül ki:
„Ha valamely kérelmező úgy véli, hogy a 
pályahálózat-működtető(k) vagy az 
alapvető funkciókért felelős hatóság(ok) 
által hozott határozatok akadályozzák a 
határokon átnyúló szállítási szolgáltatások 
fejlődését, közvetlenül a hálózattól 
szabályozási szakvéleményt kérhet. Ez a 
kérelem egyben döntéshozatal iránti 
kérelem is az igazgatási szervezet vagy az 
egyéb nemzeti hatóságok felé.
A hálózat a vonatkozó információkért 
adott esetben a pályahálózat-
működtetőhöz vagy az alapvető 
funkciókért felelős hatóságokhoz fordul, 
illetve az 57. cikk (4) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően 
mindenképpen tájékoztatást kér az érintett 



PE519.489v01-00 24/25 AM\1002920HU.doc

HU

nemzeti igazgatási szervezetektől. A 
hálózat ezután egy nem kötelező erejű 
szakvéleményt bocsát ki, melynek célja, 
hogy ne akadályozza, hanem könnyítse 
meg a szóban forgó szolgáltatások 
nyújtását. Ezt a szakvéleményt legkésőbb 
egy hónappal a kérelem kézhezvételét 
követően el kell juttatni az érintett nemzeti 
igazgatási szervezetekhez és a 
kérelmezőhöz. A nemzeti igazgatási 
szervezetek figyelembe veszik a hálózat 
szakvéleményét, mielőtt – legkésőbb a 
szakvélemény kézhezvételétől számított 
egy hónappal – meghozzák a döntést. A 
szakvéleménytől való valamennyi eltérést 
írásban megindokolják a kérelmező 
számára.”

Or. fr

Módosítás 44
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 g pont (új)
2012/34/EU irányelv
57 cikk – 9 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8g. Az 57. cikk a következő új (9b) 
bekezdéssel egészül ki:
„Az Európai Bizottság legkésőbb az 
irányelv hatálybalépése után egy évvel 
jogalkotási javaslatot fogad el, mellyel 
létrehozza az igazgatási szervezetek 
hálózatát, és jogi személyiséggel ruházza 
fel azt.”

Or. fr

Módosítás 45
Jean-Pierre Audy
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez az irányelv az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon lép hatályba. Az általa 
módosított 2012/34/EU irányelvvel 
egységes szerkezetbe foglalt változata a 
kihirdetést követő három hónapon belül 
elérhető lesz.

Or. fr


