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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az európai vasúti közlekedés minőségének és hatékonyságának az 
adminisztratív terhek csökkentése és a könnyített piacra lépés révén történő fokozására és 
ezzel a belső vasúti piac létrehozásának elősegítésére irányuló bizottsági javaslatokat. A 
régiók és a közlekedési vállalatok regionális szövetségeinek érintettjei azonban az átfogó 
konzultációk keretében gyakran azt kifogásolták, hogy a jogi aktusok gyakori alapvető 
módosításai vagy átdolgozásai nem javítják a jogi keret szilárdságát és megbízhatóságát.
Az infrastruktúra és a szállítás szigorú elkülönítésére vonatkozó bizottsági javaslat nem veszi 
figyelembe számos kis és közepes méretű vasúti infrastruktúra (mint például a helyi érdekű 
vasutak, történelmi vasutak, keskeny nyomtávú vasutak, kikötői vagy bányavasutak) 
különleges helyzetét, amelyek többnyire integrált vállalkozásokba szerveződnek, de az 
európai vasúti piaci működése szempontjából nincs stratégiai jelentőségük.  E többnyire 50 
főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások esetében a szigorú elkülönítés már 
csupán a személyzeti struktúra szükséges megkettőzése miatt is jelentős szervezeti és 
működési többletráfordítással járna. Tekintettel a regionális vasúti infrastruktúrák többnyire 
nehéz gazdasági helyzetére, e vállalkozások léte kerülne veszélybe. 
Az előadó üdvözli a pályahálózat-működtető megerősítését, valamint az így megerősített 
pályahálózat-működtető tevékenységeit felügyelő koordinációs bizottságok alkalmazását. 
Ennek során biztosítani kell az önkormányzatok rendszeres, és nem csak „adott esetben” 
történő bevonását. E megerősítésnek szükségszerű következménye, hogy a pályahálózat-
működtető hatáskörrel rendelkező kapcsolattartót nevez ki a helyi és regionális 
önkormányzatok felé.
Az előadó ezenkívül üdvözli a pályahálózat-működtetőknek a transzeurópai közlekedési 
hálózat létrehozását célzó európai hálózat keretében történő együttműködésére irányuló 
bizottsági javaslatot, amely együttműködés elengedhetetlen a határokon átnyúló vasúti 
szállítás során felmerülő problémák megoldásához.
Az előadó támogatja továbbá az igazgatási szervezetek hatásköreinek megerősítését. A helyi 
és a regionális önkormányzatoknak azonban megfelelő időre van szükségük a valamely 
szolgáltatás gazdasági egyensúlyának hátrányos befolyásolását megállapító vizsgálatra 
vonatkozó kérelmeikhez.
Az előadó üdvözli az arra irányuló javaslatot, hogy a pályahálózat-működtető bevételeit 
kizárólag annak ügyvitelére lehessen fordítani. Amennyiben továbbra is lehetőség van az 
osztalékfizetésre, szabályozni kell annak mértékét. A nyereségelvonással felérő 
osztalékfizetés nem megengedett. Aránytalan, hogy már a szabálysértés gyanúja esetén 
szankciókat alkalmazzanak és korlátozzák a piachoz való hozzáféréshez fűződő jogokat. A 
gyanú esetén történő azonnali kizárás már előzetesen büntetést róna a vállalkozásra és ennek 
eredményeképpen csorbítaná a versenyt. A vezető tisztségviselőknek a pályahálózat-
működtetők és a kapcsolt közlekedési vállalkozások közötti cseréjére vonatkozó tilalom 
szintén aránytalanul korlátozza a vállalkozásokat és munkatársaikat. Azonkívül gyakorlati 
szempontból sem jó megoldás, mivel jelentős veszteséget okozna a szakismeretek és a sokévi 
szakmai tapasztalat tekintetében.
A régiók gyakran számolnak be a jegykiadó rendszereknek a vasúti társaságok és az illetékes 
helyi hatóságok közötti összehangolásával kapcsolatos problémákról, főként a hagyományos 
vasúti társaságok által működtetett pályaudvarokon. A jegykiadó rendszerek versenypiacon 
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történő összehangolása hozzájárul a piac megnyitáshoz. A nemzeti információs rendszerben 
való közreműködésre irányuló kötelezettség révén vonzóbbá válhat a tömegközlekedés. A 
helyi és regionális önkormányzatoknak részt kell venniük e rendszerben.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A következő feltételeket teljesítő 
kisebb, vertikálisan integrált 
vállalkozásokra nem vonatkozik az 
elkülönítésre irányuló kötelezettség:
– a vállalkozás már 2013. január 1-jén 

integrált formájában létezett,
– a vállalkozás által fenntartott 
vasúthálózat hossza nem haladja meg a 
350 km-t, és
– a vállalkozás olyan foglalkoztatottakból 
áll, akik egyszerre látják el a 
pályahálózat-működtetői és a 
vonatforgalomhoz kapcsolódó feladatokat 
is.

Or. de

Indokolás

Az EU-n belül több mint 100 vasúti társaság felel meg a fent felsorolt feltételeknek. E 
vállalkozások nem stratégiai jelentőségűek az európai vasúti piac működése szempontjából. A 
szigorú elkülönítés e vállalkozások esetében nem befolyásolná a menetvonalak iránti igényt, 
viszont megnövelné e vállalkozások operatív kiadásait, gazdasági szempontból veszélyeztetve 
akár azok létét is, és így alapvetően veszélyeztetné a vasúti közlekedést a régióban.
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Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Azokra a vertikálisan integrált 
vállalkozásokra, amelyek az ezen irányelv 
32. cikkének (3) bekezdése szerint 
működtetnek egyes beruházási 
projekteket, és amelyek esetében e 
szolgáltatások közvetlenül versenyeznek 
más szállítási módokkal, nem vonatkozik 
a 7. cikk és a 7a–7c. cikk.

Or. de

Indokolás

A 7. cikk és a 7a–7c. cikk hatálya alól ki kell kerülniük azoknak az „egyes beruházási 
projekteknek”, amelyek csak igen hosszú távon válnak jövedelmezővé.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pályahálózat-működtető bevétele 
nem használható a vertikálisan integrált 
vállalkozáshoz tartozó más jogi személy 
finanszírozására, csupán a pályahálózat-
működtető tevékenységének 
finanszírozására és a vertikálisan integrált 
társaság végső tulajdonosai részére történő 
osztalékfizetésre. A pályahálózat-
működtető nem nyújthat kölcsönöket a 
vertikálisan integrált vállalkozás egyéb jogi 
személyeinek, és a vertikálisan integrált 
vállalkozás egyéb jogi személyei sem 
nyújthatnak kölcsönt a pályahálózat-

(3) A pályahálózat-működtető bevétele 
nem használható a vertikálisan integrált 
vállalkozáshoz tartozó más jogi személy 
finanszírozására, csupán a pályahálózat-
működtető tevékenységének 
finanszírozására és a vertikálisan integrált 
társaság végső tulajdonosai részére történő 
megfelelő osztalékfizetésre. A teljes 
nyereségelvonás, illetve eredményátadás 
nem engedhető meg. A pályahálózat-
működtető nem nyújthat kölcsönöket a 
vertikálisan integrált vállalkozás egyéb jogi 
személyeinek, és a vertikálisan integrált 



PE514.715v01-00 6/14 PA\941287HU.doc

HU

működtetőnek. A pályahálózat-működtető 
számára más jogi személyek által kínált 
szolgáltatások kizárólag szerződés alapján, 
a piaci ár megfizetése ellenében vehetők 
igénybe. A pályahálózat-működtetőnek 
tulajdonított tartozást egyértelműen el kell 
választani a vertikálisan integrált 
vállalkozáshoz tartozó egyéb jogi 
személyeknek tulajdonított tartozástól, és 
az ezekre vonatkozó adósságszolgálatokat 
el kell különíteni. A pályahálózat-
működtető és a vertikálisan integrált 
vállalkozás egyéb jogi személyeinek 
számvitelét oly módon kell vezetni, amely 
biztosítja e rendelkezések teljesítését, és 
lehetővé teszi, hogy a pályahálózat-
működtető pénzügyi folyamatai 
elkülönüljenek a vertikálisan integrált 
vállalkozás egyéb jogi személyeinek 
pénzügyi folyamataitól.

vállalkozás egyéb jogi személyei sem 
nyújthatnak kölcsönt a pályahálózat-
működtetőnek. A pályahálózat-működtető 
számára más jogi személyek által kínált 
szolgáltatások kizárólag szerződés alapján, 
a piaci ár megfizetése ellenében vehetők 
igénybe. A pályahálózat-működtetőnek 
tulajdonított tartozást egyértelműen el kell 
választani a vertikálisan integrált 
vállalkozáshoz tartozó egyéb jogi 
személyeknek tulajdonított tartozástól, és 
az ezekre vonatkozó adósságszolgálatokat 
el kell különíteni. A pályahálózat-
működtető és a vertikálisan integrált 
vállalkozás egyéb jogi személyeinek 
számvitelét oly módon kell vezetni, amely 
biztosítja e rendelkezések teljesítését, és 
lehetővé teszi, hogy a pályahálózat-
működtető pénzügyi folyamatai 
elkülönüljenek a vertikálisan integrált 
vállalkozás egyéb jogi személyeinek 
pénzügyi folyamataitól..

Or. de

Indokolás

A nyereségelvonásra vonatkozó tilalomnak még egyértelműbben kifejezésre kell jutnia a 
szövegben. Amennyiben továbbra is lehetőség van az osztalékfizetésre, szabályozni kell annak 
mértékét. Az eredményátadással felérő osztalékfizetés nem engedhető meg.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pályahálózat-működtetőnek 
rendelkeznie kell egy 
felügyelőbizottsággal, amely a vertikálisan 
integrált vállalkozás végső tulajdonosainak 
képviselőiből áll.

(3) A pályahálózat-működtetőnek 
rendelkeznie kell egy 
felügyelőbizottsággal, amely a vertikálisan 
integrált vállalkozás végső tulajdonosainak 
képviselőiből, valamint – ha azok még 
nem képviseltetik ott magukat – az 
illetékes helyi és regionális 
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önkormányzatok képviselőiből áll.

Or. de

Indokolás

A helyi és regionális önkormányzatok a vasúti rendszer jelentős szereplői. A természetes 
monopolhelyzetben lévő pályahálózat-működtető döntéshozó és ellenőrző testületeibe ezért be 
kell vonni azokat. Az önkormányzatok kapcsolják össze egymással a működtetőket és a végső 
fogyasztókat, akiknek szükségleteit jól ismerik.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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.

(5) 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. Lehetőség van az 
alkalmazottaknak a pályahálózat-
működtető és a vertikálisan integrált 
vállalkozás más jogi személyei közötti, a c) 
pont szerinti esettől eltérő áthelyezésére. A 
kereskedelmi jog hagyományinak 
megfelelően azonban az érintett 
alkalmazottakra vonatkozik a korábbi 



PE514.715v01-00 8/14 PA\941287HU.doc

HU

tevékenységük során tudomásukra jutott 
üzleti titkok védelmére irányuló 
kötelezettség.

Or. de

Indokolás

Aránytalan és alkotmányjogi szempontból aggályos, ha egy vállalatcsoport munkavállalóinak 
belső mobilitását ilyen mértékben korlátozzák. A türelmi időszakok és más információs 
határvonalak elegendők az érzékeny információk leányvállalatok közötti nemkívánatos 
átvitelének megakadályozására. Máskülönben a vállalatok jelentős veszteséget szenvednének 
el a szakismeretek és a szakmai tapasztalat tekintetében.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság jogosult arra, hogy ésszerű 
határidőn belül minden szükséges 
információt bekérjen attól a tagállamtól, 
amelyben a vertikálisan integrált társaságot 
bejegyezték. A Bizottság egyeztet az 
érintett igazgatási szervezettel vagy 
szervezetekkel, valamint – megfelelő 
esetben – az igazgatási szervezetek 57. 
cikk szerinti hálózatával.

(2) A Bizottság jogosult arra, hogy ésszerű 
határidőn belül minden szükséges 
információt bekérjen attól a tagállamtól, 
amelyben a vertikálisan integrált társaságot 
bejegyezték. A Bizottság egyeztet az 
érintett igazgatási szervezettel vagy 
szervezetekkel, az érintett illetékes 
hatóságokkal, valamint az igazgatási 
szervezetek 57. cikk szerinti hálózatával.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően és tekintettel a vasúti rendszer tényleges jellegére, 
szükség van a helyi szint bevonására.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2012/34/EU irányelv
7 c cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok korlátozhatják a vasúti 
infrastruktúrához való hozzáférés 10. 
cikkben meghatározott jogát azon 
vállalkozó vasúti társaságok tekintetében, 
amelyek az pályahálózat-működtetőt is 
magában foglaló vertikálisan integrált 
társasághoz tartoznak, ha a Bizottság 
arról tájékoztatja a tagállamot, hogy nem 
érkezett hozzá az (1) bekezdés szerinti 
kérés, vagy ameddig a Bizottság meg nem 
vizsgálja az adott kérést, vagy a 62. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban úgy nem dönt, hogy

törölve

a) a Bizottságnak a (2) bekezdés szerinti 
információbekérésére nem érkezett érdemi 
válasz, vagy
b) az érintett pályahálózat-működtető nem 
teljesíti a 7a. és 7b. cikkben meghatározott 
követelményeket, vagy
c) a 7a. és 7b. cikkben meghatározott 
követelmények végrehajtása nem 
alkalmas arra, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson valamennyi 
vállalkozó vasúti társaság számára, és 
hogy elhárítsa a versenytorzulásokat 
abban a tagállamban, amelyben az 
érintett pályahálózat-működtetőt 
bejegyezték.

Or. de

Indokolás

Amennyiben nem kérték a függetlenség vizsgálatát, vagy a Bizottság még nem hozott döntést a 
kéréssel kapcsolatban, szankciók – a jogi tranzakciók során megszokott módon – még nem 
alkalmazandók. Aránytalan, hogy már a szabálysértés gyanúja is elegendő. Hiányos 
tájékoztatás esetén elegendő a kötelezettségszegési eljárásban szokásos eszközök 
alkalmazása. A gyanú esetén történő azonnali kizárás már előzetesen büntetést róna a 
vállalkozásra és ennek eredményeképpen csorbítaná a versenyt.
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Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 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 
az érintett regionális és helyi 
önkormányzatok. A koordinációs bizottság 
üléseire megfigyelői minőségben meg kell 
hívni a tagállamok képviselőit és az érintett 
igazgatási szervezetet.

Or. de

Indokolás

A regionális és helyi hatóságok a közlekedéspolitika fontos szereplői, és e minőségükben 
rendszeresen be kell őket vonni, nem csak adott esetben. E hatóságoknak ezért részt kell 
venniük a koordinációs bizottságban.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A pályahálózat-működtető saját 
soraiból közül képviselőt nevez ki, aki felel 
a helyi és regionális önkormányzatokkal 
fenntartott kapcsolatokért. Valamely helyi 
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vagy regionális önkormányzat 
megkeresésére e képviselőnek öt napon 
belül választ kell tudnia adni a 
pályahálózat-működtető nevében.

Or. de

Indokolás

A pályahálózat-működtető hatáskörének megerősítése együtt kell, hogy járjon pályahálózat-
üzemeltetők hálózata révén őt nemzetközi szinten, de helyi szinten is terhelő felelősség 
növekedésével. A helyi vagy regionális önkormányzatokkal kapcsolatot tartó képviselőnek 
egyfajta tájékoztatási központként gyorsan választ kell tudnia adni az önkormányzatok 
megkeresésére.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők hálózatba 
szerveződjenek és együttműködjenek 
egymással az uniós vasúti infrastruktúra 
fejlesztése és különösen egy hatékony 
transzeurópai közlekedési hálózat 
létrehozása érdekében, beleértve a 
törzshálózatot alkotó folyosókat, a 
913/2010/EU rendelet szerinti vasúti 
árufuvarozási folyosókat és az Európai 
Vasúti Forgalomirányítási Rendszernek 
(ERTMS) a 2012/88/EU határozatban 
előírt európai megvalósítási tervét.

(1) A tagállamok az ezen irányelv 
végrehajtását követő két éven belül 
megkövetelik, hogy a pályahálózat-
működtetők hálózatba szerveződjenek és 
együttműködjenek egymással az uniós 
vasúti infrastruktúra fejlesztése és 
különösen egy hatékony transzeurópai 
közlekedési hálózat létrehozása érdekében, 
beleértve a törzshálózatot alkotó 
folyosókat, a 913/2010/EU rendelet szerinti 
vasúti árufuvarozási folyosókat és az 
Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszernek (ERTMS) a 2012/88/EU 
határozatban előírt európai megvalósítási 
tervét, valamint a vasúti közlekedés terén 
megvalósuló határokon átnyúló regionális 
együttműködés hatékonyságának 
biztosítása érdekében.

Or. de
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Indokolás

Az európai pályahálózat-működtetők hálózata lehetőséget nyújt arra, hogy a határokon 
átnyúló szállítási tevékenység során felmerülő problémákra a megfelelő szinten találjanak 
megoldást.  E folyamatba be kell vonni a helyi önkormányzatokat.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – d pont
2012/34/EU irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – 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 
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. Ezt 
az alábbi szereplők bármelyikének a 
38. cikk (4) bekezdésében említett, a 
kérelmezni szándékozott személyszállítási 
szolgáltatásról szóló tájékoztatástól 
számított két hónapon belül benyújtott 
kérelmére kell megállapítaniuk:

Or. de

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 

(1) Az 1371/2007/EK rendelet és a 
2010/40/EU irányelv sérelme nélkül a 
tagállamok előírják a belföldi 
személyszállítási szolgáltatásokat 
működtető vállalkozó vasúti társaságok 
számára, hogy a menetjegy- és 
átszállójegy-kiadás, valamint a 
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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.

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 során
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. A helyi és 
regionális önkormányzatok képviselői e 
jogalany vagy társulás részét képezik, és 
teljes körűen részt vesznek annak 
döntéseiben.

Or. de

Indokolás

A régiók gyakran számolnak be a jegykiadó rendszerekkel kapcsolatos problémákról a 
hagyományos vasúti társaságok által működtetett pályaudvarokon. A régiók által kitűzött cél 
a jegykiadó rendszerek versenypiacon történő összehangolása. A nemzeti információs 
rendszerben való közreműködésre irányuló kötelezettség hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
tömegközlekedés vonzóbbá váljon. Ezzel összefüggésben a helyi önkormányzatoknak részt kell 
venniük e rendszer irányítási szerveiben.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2012/34/EU irányelv
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy kérelmező infrastruktúra-
kapacitást szándékozik kérelmezni 
személyszállítási szolgáltatás nyújtása 
céljából, erről legalább 18 hónappal az 
adott kapacitáskérelemhez kapcsolódó 
üzemi menetrend hatálybalépése előtt 
tájékoztatnia kell az érintett pályahálózat-

(4) Ha egy kérelmező infrastruktúra-
kapacitást szándékozik kérelmezni 
személyszállítási szolgáltatás nyújtása 
céljából, erről legalább 12 hónappal az 
adott kapacitáskérelemhez kapcsolódó 
üzemi menetrend hatálybalépése előtt 
tájékoztatnia kell az érintett pályahálózat-
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működtetőket és igazgatási szervezeteket. 
Annak érdekében, hogy az érintett 
igazgatási szervezetek értékelni tudják a 
hatályos közszolgáltatási szerződésekre 
gyakorolt lehetséges gazdasági hatást, az 
igazgatási szervezetek biztosítják a 
közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott vasúti személyszállítási 
szolgáltatást erre az útvonalra odaítélő 
bármely illetékes hatóság, valamint az 
egyéb, a 11. cikk alapján a hozzáférés 
korlátozására jogosult bármely érdekelt 
illetékes hatóság és az ezen a 
személyszállítási szolgáltatási útvonalon 
közszolgáltatási szerződést teljesítő 
bármely vállalkozó vasúti társaság 
haladéktalan – legkésőbb öt napon belüli –
tájékoztatását.

működtetőket és igazgatási szervezeteket. 
Annak érdekében, hogy az érintett 
igazgatási szervezetek értékelni tudják a 
hatályos közszolgáltatási szerződésekre 
gyakorolt lehetséges gazdasági hatást, az 
igazgatási szervezetek biztosítják a 
közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott vasúti személyszállítási 
szolgáltatást erre az útvonalra odaítélő 
bármely illetékes hatóság, valamint az 
egyéb, a 11. cikk alapján a hozzáférés 
korlátozására jogosult bármely érdekelt 
illetékes hatóság és az ezen a 
személyszállítási szolgáltatási útvonalon 
közszolgáltatási szerződést teljesítő 
bármely vállalkozó vasúti társaság 
haladéktalan – legkésőbb öt napon belüli –
tájékoztatását.

Or. de


