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Módosítás128
Gilles Pargneaux

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés általános érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó 14. cikkére és 
26. jegyzőkönyvére;

Or. fr

Módosítás 129
Debora Serracchiani

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

- tekintettel az Európai Parlament 2010. 
június 17-i állásfoglalására;

Or. en

Módosítás 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

Aa. A nemzeti szabályozó szervnek 
független szabályozó hatóságnak kell 
lennie, saját kezdeményezési és vizsgálati 
hatáskörrel, valamint véleményeket és 
végrehajtási határozatokat kell kiadnia a 
nyitott, korlátozásmentes piac 
garantálására, amelyen belül szabad és 
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torzulásoktól mentes verseny működik;

Or. fr

Módosítás 131
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közösségi vasutak fejlesztéséről 
szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK 
tanácsi irányelvet9, a vasúttársaságok 
engedélyezéséről szóló, 1995. június 19-i 
95/18/EK tanácsi irányelvet10, valamint a 
vasúti infrastruktúra díjának 
felszámolásáról szóló, 2001. február 26-i 
2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet11 2004-ben és 2007-ben jelentős 
mértékben módosították. Mivel további 
módosításokra van szükség, és tekintettel 
az e jogi rendelkezések közötti 
összefüggésekre, az említett irányelveket 
az áttekinthetőség érdekében indokolt 
átdolgozni és egyetlen jogi aktusban 
egyesíteni.

(1) A közösségi vasutak fejlesztéséről 
szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK 
tanácsi irányelvet9, a vasúttársaságok 
engedélyezéséről szóló, 1995. június 19-i 
95/18/EK tanácsi irányelvet10, valamint a 
vasúti infrastruktúra díjának 
felszámolásáról szóló, 2001. február 26-i 
2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet11 2004-ben és 2007-ben jelentős 
mértékben módosították. Mivel további 
módosításokra van szükség, és tekintettel 
az e jogi rendelkezések közötti 
összefüggésekre, az említett irányelveket 
az áttekinthetőség érdekében indokolt 
átdolgozni és egyetlen, a biztonsági 
rendelkezéseket és a vasúti szolgáltatás 
megbízhatóságát javító jogi aktusban 
egyesíteni.

Or. en

Indokolás

A meglévő irányelvek közötti új kapcsolat megteremtése szükségességének pontosítania és 
erősítenie kell a kulcsfontosságú rendelkezéseket a vasúti szolgáltatások javítása érdekében, 
hogy azok megbízhatóak és biztonságosak legyenek valamennyi utas számára.

Módosítás 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió közlekedési ágazatának 
nagyobb fokú integrációja alapvető 
összetevője a belső piac megvalósításának, 
és a vasutak létfontosságú részei az Unió 
közlekedési ágazatának és a fenntartható 
mobilitás elérésének.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előttiérthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 133
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió közlekedési ágazatának 
nagyobb fokú integrációja alapvető 
összetevője a belső piac megvalósításának, 
és a vasutak létfontosságú részei az Unió 
közlekedési ágazatának és a fenntartható 
mobilitás elérésének.

(2) Az Unió közlekedési ágazatának 
nagyobb fokú integrációja alapvető 
összetevője a belső piacnak, és a vasutak 
létfontosságú részei az Unió közlekedési 
ágazatának és a fenntartható mobilitás 
elérésének.

Or. en

Indokolás

A belső piac megvalósítása felesleges kijelentés: a Szerződés már rendelkezik arról, hogy a 
közlekedéspolitika más politikákhoz hasonlóan a belső piaci keretrendszerbe tartozik.

Módosítás 134
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az első vasúti csomagot alkotó 
irányelvek nem küszöbölték ki a vasúti 
pályahasználati és energiadíjak 
szerkezetében és mértékében, valamint a 
kapacitáselosztó eljárások formájában és 
időtartamában jelentkező különbségeket.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban még mindig igen nagy változatosságot mutatnak a pályahálózat használati díjai és 
azok számítási módjai. Ugyanez igaz a menetvonalak kiosztására és a vontatási energia 
vételezésére is. A hatályos jogszabályok további javítást igényelnek a díjszámítási rendszerek 
harmonizációja, nagyobb átláthatóság és a teljesítményösztönzők irányában. Az 
energiaellátás feltételeinek átláthatóbbnak kell lenniük, az energiavételezési díjaknak 
valamennyi versenytárs számára azonosnak kell lenniük.

Módosítás 135
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A vasúti infrastruktúrához való 
tényleges és megkülönböztetésmentes – a 
szolgáltatásnyújtás minőségébe történő 
beruházások és a hatékonyság egyidejű 
ösztönzésével történő – hozzáférés 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament kéri a Bizottságot, hogy
figyelembe véve az Európai Bíróság 
jogsértési eljárásokban hozott ítéleteit, az 
adott ítélet meghozatalától számított hat 
hónapon belül tegyen javaslatot új 
jogszabályra. E szabályoknak azt a célt is 
szolgálniuk kell, hogy ne kerüljön sor 
indokolatlan kereszttámogatásra az 
infrastruktúraszolgáltatások és az 
üzemeltetési tevékenységek között.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás arra emlékeztet, hogy a jövőben az Európai Bizottságnak és valamennyi 
szereplőnek tiszteletben kell tartania az EB ítélkezési gyakorlatát és a jogszabályokat ahhoz 
hozzá kell igazítania.

Módosítás 136
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az utóbbi évtized során a 2010-es 
vasúti csomag célkitűzéseivel ellentétben 
nem növekedett a vasúti ágazat 
szállításban betöltött aránya, ami 
alátámasztja a jelenlegi átdolgozás 
szükségességét.

Or. es

Indokolás

Az első vasúti csomag nem érte el a kitűzött célokat, és a vasúti ágazat még messze van attól, 
hogy a más szállítási módokkal szemben igazán versenyképes ágazat legyen. Sőt az utóbbi 
években a vasúti árufuvarozás csökkenése figyelhető meg, és távol állunk még a valódi belső 
piac létrehozását elősegítő egységes európai vasúti térség megvalósulásától.

Módosítás 137
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A vasúti infrastruktúra fejlesztésére 
és fenntartására fordított megfelelő 
beruházások hiánya továbbra sem 
biztosítja az ágazat és annak 
versenyképességének fejlesztését.
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Or. es

Indokolás

A beruházás hiánya az egyik alapvető probléma, amelyet ebben reformban kezelni kell.

Módosítás 138
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A piaci feltételek átláthatóságának 
hiánya egyértelműen megnehezíti a 
versenyképes vasúti szolgáltatásokat.

Or. es

Indokolás

A piaci feltételek átláthatóságának hiánya akadályozza az ágazatot versenyképesebbé tevő új 
vállalkozások belépését a piacra.

Módosítás 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok ellen indított jogsértési 
eljárások magas száma jól mutatja, hogy a 
jelenlegi jogszabályok különböző módon 
értelmezhetők, és szükség van az első 
vasúti csomag egyértelművé tételére és 
javítására az európai vasúti piac tényleges 
megnyitásának biztosítása érdekében.

Or. fr
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Módosítás 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vasutak fizikai és műszaki 
jellemzőik folytán mindig jelentős 
biztonsági, környezeti, 
szállításhatékonysági és 
energiamegtakarítási potenciált 
hordoznak. Ezért az Unió fenntartható 
közlekedéspolitikájában betöltött központi 
szerepüket az Unió EU 2020-as stratégiája 
és 2050-es ütemterve céljainak eléréséhez 
kiemelkedő lehetőségként kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 141
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hatékony egységes európai vasúti 
térség csak a vasúttársaságok és a 
pályahálózat-működtetők elkülönítésének, 
a vasúti piacra való szabad bejutásnak és 
így a tisztességes versenynek, valamint a 
vasúti ágazat kölcsönös átjárhatóságának 
és fenntarthatóságának biztosításával 
valósítható meg.

Or. en

Módosítás 142
Michael Cramer, Isabelle Durant



PE467.166v01-00 10/194 AM\870642HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vasúthálózat hatékonyságán javítani 
kell annak érdekében, hogy integrálni 
lehessen egy versenyképes piacba, 
mindeközben figyelmet fordítva a vasutak 
sajátos jellemzőire.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok különböző szociális 
rendszerek jelenléte a vasúti ágazatban a 
tisztességtelen verseny veszélyével jár az új 
és a régi vasúti szolgáltatók között, amely 
harmonizációt tesz szükségessé az ágazat 
és a tagállamok sajátosságainak 
figyelembe vételével;

Or. fr

Módosítás 144
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Garantálni kell, hogy a szabályozó 
szervek ellátják felügyeleti funkcióikat a 
vasúttársaságok közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése, a megfelelő 
díjszabási politika végrehajtása és a 
számviteli elkülönítés elvének betartása 
érdekében.

Or. es

Indokolás

E garanciák biztosításának elmulasztása a vasúti szektor versenyképességének egyik 
akadálya.

Módosítás 145
Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) Az egységes európai vasúti piac 
megvalósulásához elengedhetetlen a 
vasúti rendszer európai szintű teljes 
kölcsönös átjárhatósága. Az Európai 
Vasúti Ügynökséget e célkitűzés gyorsabb 
elérése érdekében megfelelő 
hatáskörökkel és erőforrásokkal kell 
ellátni, többek között a gördülőállomány 
tanúsítására és a biztonsági és 
jelzőrendszerekre vonatkozó közös 
szabványok kidolgozása terén.

Or. nl

Módosítás 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt, hogy a regionális, városi és 
városkörnyéki szolgáltatásokra vonatkozó 
kivételek, valamint a Csatornaalagúton 
keresztüli ingajáratok szállítási 
szolgáltatásai ne tartozzanak ezen 
irányelv hatálya alá.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt, hogy a regionális, városi és 
városkörnyéki szolgáltatásokra vonatkozó 
kivételek, valamint a Csatornaalagúton 
keresztüli ingajáratok szállítási 
szolgáltatásai ne tartozzanak ezen irányelv 
hatálya alá.

(4) Indokolt, hogy a regionális, városi és 
városkörnyéki szolgáltatásokra vonatkozó 
kivételek, valamint a Csatornaalagúton 
keresztüli szállítási szolgáltatásai ne 
tartozzanak ezen irányelv hatálya alá.

Or. fr

Indokolás

E módosítás meghosszabbítja valamennyi szállítási műveletre nézve a közúti járműveket 
szállító ingajáratokra vonatkozó jelenlegi mentességet, a Csatornaalagút közösségen belüli 
kereskedelemben betöltött szerepének javítása és az akadálymentes európai vasúti térség 
létrehozása érdekében.

Módosítás 148
Brian Simpson
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt, hogy a regionális, városi és 
városkörnyéki szolgáltatásokra vonatkozó 
kivételek, valamint a Csatornaalagúton 
keresztüli ingajáratok szállítási 
szolgáltatásai ne tartozzanak ezen irányelv 
hatálya alá.

(4) Indokolt, hogy a regionális, városi és 
városkörnyéki szolgáltatásokra vonatkozó 
kivételek, valamint a Csatornaalagúton 
keresztüli ingajáratok szállítási 
szolgáltatásai ne tartozzanak ezen irányelv 
hatálya alá. Az irányelv hatálya alól ki kell 
venni a saját pályán futó történelmi és 
muzeális vasutakat is.

Or. en

Módosítás 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vasúti szállításnak a többi szállítási 
módhoz képest hatékonnyá és 
versenyképessé tétele érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
vasúttársaságok kereskedelmi jellegű és a 
piaci kereslethez igazodó független 
szolgáltatóként működjenek.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A vasúti személyszállítási és 
árufuvarozási szolgáltatások javítását 
célzó innovációt a vasúti infrastruktúra 
erőteljesebb finanszírozásának, megfelelő 
szabályozásának és a piacok többlépcsős 
megnyitásának egységes koncepcióján 
keresztül kell elérni, az ágazaton belül a 
közszolgáltatási kötelezettség és a szociális 
normák sérelme nélkül. Az e módozatra 
történő modális váltás a jövőbeni uniós 
szakpolitika legfontosabb feladata.

Or. en

Módosítás 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és 
hatékony működtetése érdekében a 
szállítási szolgáltatások nyújtása és az 
infrastruktúra működtetése között indokolt 
különbséget tenni. E helyzetben szükség 
van arra, hogy a két tevékenységet külön 
igazgassák, és elkülönített számvitelük 
legyen.

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és 
hatékony működtetése érdekében egyfelől 
a szállítási szolgáltatások nyújtása, és 
másfelől az infrastruktúra működtetése 
között indokolt különbséget tenni. E 
helyzetben szükség van arra, hogy a két 
tevékenységet elkülönítetten igazgassák, 
és elkülönített számvitelük legyen, 
ahogyan azt eredetileg a 91/440/EGK 
irányelv 6. cikke megállapította és a 
2001/12/EK irányelv módosította.

Azt, hogy a tagállamok eddig betartották-
e, és ha igen, milyen mértékben a 
91/440/EGK és a 2001/12/EK irányelvet, a 
Bíróságnak kell értékelnie, ezért ez a 
jogszabály (átdolgozás) nem gátolja az 
említett irányelvek végrehajtása 
vonatkozásában folyó jogsértési 
eljárásokat.
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Tekintve, hogy nincs egyértelmű kapcsolat 
a piacnyitás foka, illetve az infrastruktúra 
és a vasúti szolgáltatás nyújtásának 
szétválasztása között, ezen átdolgozás célja 
az uniós vasúti hálózaton belüli szabad 
hozzáférés megteremtése és a jogellenes 
nemzeti akadályok felszámolása. Ezen 
átdolgozás célja ezért a meglévő 
rendelkezések pontosítása és 
hatékonyságuk fokozása, nem pedig e 
tekintetben új követelmények bevezetése.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2011. márciusi fehér könyvében tette közzé az infrastruktúra-üzemeltetés és a 
szolgáltatásnyújtás szétválasztására vonatkozó további javaslatokkal foglalkozó tervét. A 
jelenleg 13 tagállam ellen folyó jogsértési eljárások is várhatóan pontosítást eredményeznek 
majd e kérdésekben.

Módosítás 152
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és 
hatékony működtetése érdekében a 
szállítási szolgáltatások nyújtása és az 
infrastruktúra működtetése között indokolt 
különbséget tenni. E helyzetben szükség 
van arra, hogy a két tevékenységet külön 
igazgassák, és elkülönített számvitelük 
legyen.

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és 
hatékony működtetése érdekében a 
szállítási szolgáltatások nyújtása és az 
infrastruktúra működtetése között indokolt 
különbséget tenni. E helyzetben szükség 
van arra, hogy a két tevékenységet 
igazgassák, és elkülönített számvitelük 
legyen.

Or. en

Indokolás

Az elkülönített számvitel kellő garancia a különféle tevékenységeknek a választott szervezeti 
modelltől független megkülönböztetésére.
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Módosítás 153
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és 
hatékony működtetése  érdekében  a 
szállítási szolgáltatások nyújtása és az 
infrastruktúra működtetése között  indokolt  
különbséget  tenni  . E helyzetben szükség 
van arra, hogy a két tevékenységet külön 
igazgassák, és elkülönített számvitelük 
legyen.

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és 
hatékony működtetése  érdekében  a 
szállítási szolgáltatások nyújtása és az 
infrastruktúra működtetése között  indokolt  
különbséget  tenni  . E helyzetben szükség 
van arra, hogy a két tevékenységet külön 
igazgassák, és elkülönített számvitelük 
legyen. Az európai vasúti térség hatékony 
működésének biztosítása érdekében az 
elkülönített személyzeti politika is 
kiemelkedően fontos.

Or. nl

Indokolás

Mivel a pályahálózat-működtetőnek független döntéseket kell hoznia, saját személyzeti 
politikájáért is teljes felelősséget kell vállalnia.

Módosítás 154
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és 
hatékony működtetése érdekében  a 
szállítási szolgáltatások nyújtása és az 
infrastruktúra működtetése között 
indokolt  különbséget tenni . E helyzetben 

szükség van arra, hogy a két tevékenységet 
külön igazgassák, és elkülönített 
számvitelük legyen.

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és 
hatékony működtetése érdekében  a 
szállítási szolgáltatások nyújtása és az 
infrastruktúra működtetése között 
indokolt  különbséget tenni. E helyzetben 

szükség van arra, hogy a két tevékenységet 
külön igazgassák, és elkülönített
számvitelük legyen, garantálva ezzel az 
átláthatóságot, ami biztosítja, hogy az 
állami pénzeszközöket ne fordítsák más 
kereskedelmi tevékenységekre.
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Or. es

Indokolás

Csak így lehet biztosítani a versenyképesebb és hozzáférhetőbb piachoz szükséges 
átláthatóságot.

Módosítás 155
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A vasúthálózat további fejlesztése és
hatékony működtetése érdekében  a 
szállítási szolgáltatások nyújtása és az 
infrastruktúra működtetése között indokolt
különbséget tenni. E helyzetben szükség 
van arra, hogy a két tevékenységet külön 
igazgassák, és elkülönített számvitelük 
legyen.

(6) A vasúthálózat további fejlesztése,
hatékony működtetése és a vasúti 
infrastruktúrához való 
megkülönböztetésmentes 
hozzáférés érdekében a szállítási 
szolgáltatások nyújtása és az infrastruktúra 
működtetése között indokolt világos és 
szigorú különbséget tenni. E helyzetben 
szükség van arra, hogy a két tevékenységet 
külön igazgassák, és elkülönített 
számvitelük legyen.

Or. de

Módosítás 156
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szállítási szolgáltatások 
üzemeltetését és az infrastruktúra 
kezelését érintő átszervezések nem 
lehetnek negatív hatással a 
foglalkoztatásra vagy az ágazat 
munkavállalóinak szociális 
körülményeire. A szociális záradékokat be 
kell tartani a szociális dömping 
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gyakorlatának és a verseny torzulásának 
elkerülése érdekében, amelyet az ágazat 
minimális szociális normáit sem 
alkalmazó új szereplők idézhetnek elő.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti jogszabályoknak az első vasúti csomag rendelkezéseivel történő összehangolása 
érdekében esetleg szükséges további kiigazítások nem eredményezhetik a vasúti ágazatban a 
munkakörülmények romlását.

Módosítás 157
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A pályahálózat-működtető és a 
vasúttársaság számvitelének szigorú 
szétválasztását biztosítani kell. Az egyik 
tevékenységi területnek kifizetett állami 
támogatás nem irányítható át másik 
tevékenységi területre. Ezt a tilalmat 
egyértelműen meg kell jeleníteni 
mindegyik tevékenységi terület számviteli 
szabályaiban. A tagállam és a nemzeti 
szabályozó szerv biztosítja e tilalom 
tényleges alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Nagyobb átláthatóságra van szükség a közpénzek pályahálózat-működtető és a vasúttársaság 
közötti mozgása tekintetében.

Módosítás 158
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Annak elismerésével, hogy az 
Unióban vannak a fő uniós hálózattól 
eltérő nyomtávú vasúti hálózatok, ezért 
azok technológiai értelemben elszigeteltek 
a fő uniós vasúti hálózattól, miközben 
harmadik országok vasúti hálózataihoz 
kapcsolódnak, a hálózatok gazdasági és 
szociális megbízhatóságát szükség esetén 
különleges elbánással kell fenntartani.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni az eltérő nyomtávval és harmadik országok vasúti hálózataival 
csaknem kizárólagos kapcsolódásokkal rendelkező tagállamok sajátos helyzetét.

Módosítás 159
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vállalati modelltől függetlenül a 
vasúti üzemeltetőknek be kell tartaniuk a 
szociális védelem és az egészségügy 
területén hatályos nemzeti jogszabályokat 
a szociális dömping és a tisztességtelen 
verseny elkerülése érdekében.

Or. fr

Indokolás

A vasúti piacon a verseny nem valósulhat meg a munkakörülmények és a munkavállalók 
szociális védelmének rovására. A Szociális védelem és az egészségügy terén hatályos nemzeti 
jogszabályok betartását a vállalati modelltől függetlenül, valamennyi üzemeltetőnek 
biztosítania kell.
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Módosítás 160
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vasút közúttal szembeni 
versenyképessé tétele érdekében a 
különböző nemzeti szabályokat – így 
például a vasúti forgalomra vonatkozó 
biztonsági előírásokat, a kísérő okmányok 
szabványosítását és kezelését, a vonat-
összeállításra és annak dokumentálására 
vonatkozó szabályokat, a vonat vezetésére 
vonatkozó jelzések szabványosítását, a 
veszélyes anyagok szállítására vonatkozó 
intézkedések és ellenőrzések 
szabványosítását és a hulladékszállítások 
egységes nyilvántartását és ellenőrzését –
egységesíteni kell.

Or. de

Módosítás 161
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A pályahálózat-működtető és a 
vasúttársaság számvitelének szigorú 
szétválasztását biztosítani kell. Az egyik 
tevékenységi területnek kifizetett állami 
támogatás nem irányítható át másik 
tevékenységi területre. Ezt a tilalmat 
egyértelműen meg kell jeleníteni
mindegyik tevékenységi terület számviteli 
szabályaiban.  A tagállamok biztosítják e 
tilalom tényleges végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 162
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szállítási szolgáltatások nyújtásának és 
az infrastruktúra működtetésének 
elkülönítése nem befolyásolhatja 
negatívan a vasúti ágazatban dolgozók 
szociális és foglalkoztatási feltételeit. 
Tiszteletben kell tartani a szociális 
záradékokat, hogy el lehessen kerülni a 
szociális dömpinget és a tisztességtelen 
versenyt az új belépők részéről, akik nem 
tartják be a minimális szociális normákat 
a vasúti ágazatban.

Or. ro

Indokolás

A szállítási szolgáltatások nyújtásának és az infrastruktúra működtetésének elkülönítése nem 
befolyásolhatja negatívan a vasúti ágazatban dolgozók szociális és foglalkoztatási feltételeit. 
Tiszteletben kell tartani a szociális záradékokat, hogy el lehessen kerülni a szociális 
dömpinget és a tisztességtelen versenyt az új belépők részéről, akik nem tartják be a minimális 
szociális normákat a vasúti ágazatban.

Módosítás 163
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A vasúti áruszállítás közúti 
közlekedéssel szembeni vonzóbbá tétele 
érdekében jogszabályi előírások 
szükségesek, hogy csökkentsék a 
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gördülőállomány zajkibocsátását.

Or. de

Módosítás 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szolgáltatásnyújtás szabadságának 
alapelvét a vasúti ágazatban is alkalmazni 
kell, figyelembe véve az ágazat sajátos 
jellemzőit.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vasúti ágazatban foglalkoztatottak 
érdekei kapcsolódnak a magas szintű 
szociális normákhoz. Képzésüknek és 
munkakörülményeiknek magas 
szolgáltatási színvonalat és biztonságot 
kell biztosítania.
Ezért meg kell tartaniuk arra vonatkozó 
jogukat, hogy fellépéseket 
kezdeményezzenek szociális normáik 
fenntartása és a szolgáltatások 
minőségének javítása érdekében. E 
fellépéseket kellő időben be kell jelenteni 
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a felhasználóknak, és időszerű 
tájékoztatást kell számukra nyújtani a 
mobilitási és szállítási igényeiknek 
lehetségesen megfelelő alternatívákról.

Or. en

Módosítás 166
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A nagyobb kényelem és a 
felhasználóknak nyújtott jobb 
szolgáltatások szempontjából a vasúti 
szolgáltatások igazgatása terén a verseny 
élénkítése érdekében a  tagállamoknak 
indokolt megőrizniük  általános
felelősségüket a megfelelő vasúti 
infrastruktúra fejlesztéséért.

(8) A nagyobb kényelem és a 
felhasználóknak nyújtott jobb 
szolgáltatások szempontjából a vasúti 
szolgáltatások igazgatása terén a verseny 
élénkítése érdekében a  tagállamoknak 
indokolt megőrizniük  általános 
felelősségüket a megfelelő vasúti 
infrastruktúra fejlesztéséért, ami során a 
piaci keresletnek az egyik fő 
kiindulópontként kell szolgálnia.

Or. nl

Módosítás 167
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az infrastruktúrával kapcsolatos 
költségek felosztására vonatkozó általános 
szabályok hiányában a tagállamok a 
pályahálózat-működtetővel folytatott 
konzultációt követően szabályokat 
állapítanak meg annak biztosítására, hogy
a vasúttársaságok fizessenek a vasúti 
infrastruktúra használatáért. E szabályok 

(9) Az infrastruktúrával kapcsolatos 
költségek felosztására vonatkozó általános 
szabályok hiányában a tagállamok a 
pályahálózat-működtetővel folytatott 
konzultációt követően szabályokat 
állapítanak meg a vasúttársaságok számára 
a vasúti infrastruktúra használata 
tekintetében. E szabályok nem 
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nem különböztethetnek hátrányosan a 
vasúttársaságok között.

különböztethetnek hátrányosan a 
vasúttársaságok között és nem 
teremthetnek alkalmat az érintett vasúti 
személyzettel szembeni szociális 
dömpingre sem.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a szabályokra és nem az infrastruktúrahasználati díjakra vonatkozik: ezért a 
tagállamok feladata a szabályozási keretrendszer meghatározása. Mindemellett a 
vasúttársaságok megkülönböztetésének tilalma egyértelmű rendelkezés, ugyanilyen – a 
tisztességes fizetési normák tiszteletben tartására vonatkozó – rendelkezésnek kell 
érvényesülnie az érintett munkavállalókra is, akiket a vasúttársaság az engedély 
kérelmezésekor alkalmazott.

Módosítás 168
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az infrastruktúrával kapcsolatos 
költségek felosztására vonatkozó általános 
szabályok hiányában a tagállamok a 
pályahálózat-működtetővel  folytatott 
konzultációt követően szabályokat 
állapítanak meg annak biztosítására, hogy a 
vasúttársaságok fizessenek a vasúti 
infrastruktúra használatáért. E szabályok 
nem különböztethetnek hátrányosan a 
vasúttársaságok között.

(9) Az infrastruktúrával kapcsolatos 
költségek felosztására vonatkozó általános 
szabályok hiányában a tagállamok a 
pályahálózat-működtetővel  folytatott 
konzultációt követően világos és átlátható
szabályokat állapítanak meg annak 
biztosítására, hogy a vasúttársaságok 
fizessenek a vasúti infrastruktúra 
használatáért, amelyek megakadályozzák 
ezek között a hátrányos 
megkülönböztetést.

Or. es

Módosítás 169
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Európai Uniónak ki kellene 
aknáznia az európai vasúti projektek 
finanszírozásának alternatív forrásait, 
olyan új pénzügyi eszközök útján, mint a 
projektek finanszírozását szolgáló európai 
kötvénykölcsönök.

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás hiánya az egyik fő oka annak, hogy a vasutak nehéz helyzetben vannak 
Európában. Ezért tehát alternatív finanszírozási stratégiákat és forrásokat kell kifejleszteni, 
és mindenekelőtt növelni kell az infrastruktúrák közfinanszírozását.

Módosítás 170
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az EU-nak az európai vasúti 
projektek számára alternatív 
finanszírozási forrásokat kell feltárnia, 
innovatív pénzügyi eszközök – úgy mint az 
uniós projektkötvények – útján, a 
magánberuházások ösztönzése és a 
kockázati tőkéhez való hozzájutás javítása
céljából. Ugyanerre a mintára a vasúti 
piacot egyértelmű jogszabályi 
keretrendszer révén kell a 
magánbefektetők számára vonzóvá tenni.

Or. en

Indokolás

A finanszírozás hiánya az európai vasutak nehéz helyzetének egyik fő oka. Alternatív 
stratégiákat és finanszírozási forrásokat kell kidolgozni. Különösen az infrastruktúra 
tekintetében kell a finanszírozást növelni. Az infrastruktúrára forrásokat biztosító 
tagállamoknak garanciát is kell arra kapniuk, hogy ezt a pénzt nem használják fel az 
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infrastruktúrától eltérő célokra.

Módosítás 171
Brian Simpson

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamoknak és a pályahálózat-
működtetőknek képesnek kell lenniük 
arra, hogy az infrastrukturális 
beruházásokat a közvetlen állami 
támogatástól eltérő eszközök, úgy mint 
magánszektorból érkező finanszírozás 
révén finanszírozzák.

Or. en

Indokolás

Helyes utalni a pályahálózat-működtetők azon lehetőségére, hogy olyan alternatív 
finanszírozási modellek révén is létrejöhetnek és működhetnek, amelyekből 
magánfinanszírozáshoz juthatnak. Létfontosságú a meglévő tagállami finanszírozási 
mechanizmusok megőrzése.

Módosítás 172
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében a piacot megnyitó 
intézkedésekre van szükség.

törölve

Or. fr

Indokolás

Mivel a piac 2006 óta nyitott, ez a preambulumbekezdés idejétmúlt.
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Módosítás 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében a piacot megnyitó 
intézkedésekre van szükség.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 174
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében a piacot megnyitó 
intézkedésekre van szükség.

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében sürgősen a piacot megnyitó 
intézkedésekre van szükség, különösen 
azokban az esetekben, amikor az eltérő 
nyomtáv fizikai versenykorlátozást képez.

Or. en

Indokolás

Például a Franciaország és Spanyolország közötti eltérő nyomtáv kézzelfogható és fizikai 
versenyakadály, amely hozzáadódik a vasúti ágazatban már meglévő, nagy terhet jelentő 
szabályozói akadályokhoz.
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Módosítás 175
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében a piacot megnyitó 
intézkedésekre van szükség.

(11) Az új jogi keretnek lehetővé kell 
tennie az EUMSZ 14. cikkében és 26. 
jegyzőkönyvében előírt általános érdekű 
szolgáltatások fenntartását és fejlesztését.

Or. fr

Indokolás

A szállítás, és mindenekelőtt a vasúti szállítás területén biztosítani kell az általános érdekű 
szolgáltatások fejlesztését. Ezt a pontot egyébként átvette az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság 2011. március 16-i véleménye.

Módosítás 176
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében a piacot megnyitó 
intézkedésekre van szükség.

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében egyaránt szükség van a piacot 
megnyitó intézkedésekre, és arra, hogy a 
tagállamok egyértelmű döntéseket 
hagyjanak jóvá a tekintetben, hogy a 
kevésbé környezetbarát módozatokról a 
fenntartható vasúti áruszállításra állnak 
át.

Or. en

Indokolás

A piacmegnyitás követelmény, de azt egyértelmű és határozott tagállami beruházási 
döntéseknek kell kísérniük a vasútra való modális váltás javításához: a vasúti árufuvarozási 
folyosókról szóló rendelet közelmúltbeli elfogadása példa az ebbe az irányba tett első 
lépésekre.
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Módosítás 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében a piacot megnyitó 
intézkedésekre van szükség.

(11) A – különösen a nemzetközi –
személy- és áruszállítási ágazat 
hatékonysága érdekében az egyes 
tagállamok piacait megnyitó 
intézkedésekre van szükség.

Or. it

Indokolás

Az Európai Unióban a vasúti szállítás azon ritka ágazatok egyike, amelyeknél még nem jött 
létre az egységes piac. Szükség van tehát a piac megnyitására a belföldi vasúti szállítás 
liberalizálása révén. 

Módosítás 178
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében a piacot megnyitó 
intézkedésekre van szükség.

(11) A – különösen a nemzetközi –
áruszállítási ágazat hatékonysága 
érdekében a piacot megnyitó
intézkedésekre van szükség, amelyek 
versenyképességet eredményeznek.

Or. es

Indokolás

A hatékonyság eléréséhez elengedhetetlen, hogy a piac versenyképes legyen.
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Módosítás 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Célszerű bevezetni a vasúttársaságok 
részére egy olyan engedélyt, hogy az egész 
Unióban egységes és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen legyen 
biztosítva a vasúti infrastruktúrához való 
hozzáférés joga.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 180
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A közbenső megállókkal rendelkező 
útvonalak esetében az új piacra lépők 
számára engedélyezni kell az utasok 
felvételét és leszállását az útvonalon 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
ilyen tevékenységek gazdaságilag 
életképesek legyenek, valamint annak 
elkerülésére, hogy a lehetséges 
versenytársak a meglévő üzemeltetőknél 
kedvezőtlenebb helyzetbe kerüljenek..

törölve

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a jogszabályba bekerüljön a nemzeti 
személyszállítási piac liberalizációja is. Nem szabad várni az Európai Bizottság 2012-es 
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javaslatára, hanem már a mostani átdolgozásba be kell építeni az európai piac további 
megnyitását.

Módosítás 181
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A közbenső megállókkal rendelkező 
útvonalak esetében az új piacra lépők 
számára engedélyezni kell az utasok 
felvételét és leszállását az útvonalon annak 
biztosítása érdekében, hogy az ilyen 
tevékenységek gazdaságilag életképesek 
legyenek, valamint annak elkerülésére, 
hogy a lehetséges versenytársak a meglévő 
üzemeltetőknél kedvezőtlenebb helyzetbe 
kerüljenek.

(13) A közbenső megállókkal rendelkező 
útvonalak esetében az új piacra lépők 
számára engedélyezni kell az utasok 
felvételét és leszállását az útvonalon annak 
biztosítása érdekében, hogy e műveletek ne 
borítsák fel az illetékes hatóságok által 
létrehozott, vagy létrehozni kívánt 
általános érdekű szolgáltatások általános 
gazdálkodását, és ne kérdőjelezzék meg 
ezek szociális és környezetvédelmi 
célkitűzéseit.

Or. fr

Indokolás

A szállítás, és mindenekelőtt a vasúti szállítás területén biztosítani kell az általános érdekű 
szolgáltatások fejlesztését. Ezt a pontot egyébként átvette az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság 2011. március 16-i véleménye.

Módosítás 182
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A személyszállítási piac 
hatékonyságának továbbfejlesztése 
érdekében az Európai Parlament kéri az 
Európai Bizottságot, hogy legkésőbb 2012 
végéig tegyen javaslatot a belföldi 
személyszállítási piac liberalizációja 
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tekintetében, egyidejűleg garantálva a 
közszolgáltatási szerződések pénzügyi 
egyensúlyát.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a jogszabályba bekerüljön a nemzeti 
személyszállítási piac liberalizációja is. Nem szabad várni az Európai Bizottság 2012-es 
javaslatára, hanem már a mostani átdolgozásba be kell építeni az európai piac további 
megnyitását.

Módosítás 183
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az új, nyílt hozzáférésű, valamint a 
közbenső megállókkal rendelkező 
nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatások bevezetése nem 
használható a belföldi személyszállítási 
szolgáltatás piacának megnyitására, 
hanem annak pusztán olyan megállókra 
kell összpontosítania, amelyek 
kapcsolatban vannak a nemzetközi 
útvonallal. Az új szolgáltatások 
bevezetésének fő célja kötelezően a 
nemzetközi útvonalon történő 
személyszállítás. Annak megállapítása 
során, hogy ez-e a szolgáltatás fő célja, 
olyan szempontokat kell figyelembe venni, 
mint a belföldi, vagy a nemzetközi 
személyszállítás alapján kiszámított 
forgalmi hányad és volumen, valamint a 
szolgáltatás hossza. A szolgáltatás fő 
célját bármely érdekelt fél kérelmére a 
nemzeti szabályozó szerv állapítja meg.

törölve

Or. en
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Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a jogszabályba bekerüljön a nemzeti 
személyszállítási piac liberalizációja is. Nem szabad várni az Európai Bizottság 2012-es 
javaslatára, hanem már a mostani átdolgozásba be kell építeni az európai piac további 
megnyitását.

Módosítás 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az új, nyílt hozzáférésű, valamint a 
közbenső megállókkal rendelkező 
nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatások bevezetése nem 
használható a belföldi személyszállítási 
szolgáltatás piacának megnyitására, 
hanem annak pusztán olyan megállókra 
kell összpontosítania, amelyek 
kapcsolatban vannak a nemzetközi 
útvonallal. Az új szolgáltatások 
bevezetésének fő célja kötelezően a 
nemzetközi útvonalon történő 
személyszállítás. Annak megállapítása 
során, hogy ez-e a szolgáltatás fő célja, 
olyan szempontokat kell figyelembe venni, 
mint a belföldi, vagy a nemzetközi 
személyszállítás alapján kiszámított 
forgalmi hányad és volumen, valamint a 
szolgáltatás hossza. A szolgáltatás fő 
célját  bármely érdekelt fél kérelmére a 
nemzeti szabályozó szerv állapítja meg.

törölve

Or. fr

Indokolás

E bekezdésre már nincs szükség, mivel a szöveg előírja a nemzeti személyszállítási 
szolgáltatások megnyitását.
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Módosítás 185
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az új, nyílt hozzáférésű, valamint a 
közbenső megállókkal rendelkező 
nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatások bevezetése nem használható 
a belföldi személyszállítási szolgáltatás 
piacának megnyitására, hanem annak 
pusztán olyan megállókra kell 
összpontosítania, amelyek kapcsolatban 
vannak a nemzetközi útvonallal. Az új 
szolgáltatások bevezetésének fő célja 
kötelezően a nemzetközi útvonalon történő 
személyszállítás. Annak megállapítása 
során, hogy ez-e a szolgáltatás fő célja, 
olyan szempontokat kell figyelembe venni, 
mint a belföldi, vagy a nemzetközi 
személyszállítás alapján kiszámított 
forgalmi hányad és volumen, valamint a 
szolgáltatás hossza. A szolgáltatás fő célját 
bármely érdekelt fél kérelmére a nemzeti 
szabályozó szerv állapítja meg.

(14) Az új, nyílt hozzáférésű, valamint a 
közbenső megállókkal rendelkező 
nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatások bevezetésének olyan 
megállókra kell összpontosítania, amelyek 
kapcsolatban vannak a nemzetközi 
útvonallal. E szolgáltatások bevezetésének 
fő célja kötelezően a nemzetközi útvonalon 
történő személyszállítás. Annak 
megállapítása során, hogy ez-e a 
szolgáltatás fő célja, olyan szempontokat 
kell figyelembe venni, mint a belföldi, 
vagy a nemzetközi személyszállítás alapján 
kiszámított forgalmi hányad és volumen, 
valamint a szolgáltatás hossza. A 
szolgáltatás fő célját bármely érdekelt fél 
kérelmére az adott nemzeti szabályozó 
hatóság állapítja meg.

Or. fr

Indokolás

E módosítás naprakésszé és nyitottabbá teszi a szöveget.

Módosítás 186
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A vasúti és közúti személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló, 2007. október 23-i 
1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet felhatalmazza a 

törölve
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tagállamokat és az önkormányzatokat a 
közszolgáltatási szerződések odaítélésére, 
melyek kizárólagos jogokat biztosíthatnak 
egyes szolgáltatások nyújtására. 
Szükséges ezért annak biztosítása, hogy 
azon rendelet rendelkezései összhangban 
legyenek a nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatások versenynek való 
megnyitásának elvével.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a jogszabályba bekerüljön a nemzeti 
személyszállítási piac liberalizációja is. Nem szabad várni az Európai Bizottság 2012-es 
javaslatára, hanem már a mostani átdolgozásba be kell építeni az európai piac további 
megnyitását.

Módosítás 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A 1370/2007/EK rendelet lehetővé 
teszi, hogy a tagállamok, a szállítási 
szolgáltatások üzemeltetésének és az 
infrastruktúra kezelésének a vállalatok 
átruházásával járó szétválasztása 
keretében a munkavállalók számára 
biztosítsák szociális jogaik megtartását.

Or. fr

Módosítás 188
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatások versenynek való megnyitása 
hatást gyakorolhat a közszolgáltatási 
szerződés alapján nyújtott vasúti 
személyszállítási szolgáltatások 
megszervezésére és finanszírozására. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni a 
piachoz való hozzáférési jog korlátozását 
abban az esetben, ha ez a jog 
veszélyeztetné a közszolgáltatási szerződés 
gazdasági egyensúlyát, és amennyiben az 
ezen irányelv 55. cikkében említett 
szabályozó szerv a jóváhagyását a 
közszolgáltatási szerződést odaítélő 
illetékes hatóság kérelmére, objektív 
gazdasági elemzés alapján adja meg.

(16) A személyszállítási szolgáltatások 
versenynek való megnyitása hatást 
gyakorolhat a közszolgáltatási szerződés 
alapján nyújtott vasúti személyszállítási 
szolgáltatások megszervezésére és 
finanszírozására. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni a piachoz való 
hozzáférési jog korlátozását abban az 
esetben, ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlyát, és amennyiben az ezen 
irányelv 55. cikkében említett szabályozó 
szerv a jóváhagyását a közszolgáltatási 
szerződést odaítélő illetékes hatóság 
kérelmére, objektív gazdasági elemzés 
alapján adja meg.

__________________
12. HL L 315., 2007.12.3, 1. o.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a jogszabályba bekerüljön a nemzeti 
személyszállítási piac liberalizációja is. Nem szabad várni az Európai Bizottság 2012-es 
javaslatára, hanem már a mostani átdolgozásba be kell építeni az európai piac további 
megnyitását.

Módosítás 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatások versenynek való megnyitása 
hatást gyakorolhat a közszolgáltatási 
szerződés alapján nyújtott vasúti 
személyszállítási szolgáltatások 
megszervezésére és finanszírozására. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni a 

(16) A nemzetközi és nemzeti
személyszállítási szolgáltatások 
versenynek való megnyitása hatást 
gyakorolhat a közszolgáltatási szerződés 
alapján nyújtott vasúti személyszállítási 
szolgáltatások megszervezésére és 
finanszírozására. A tagállamok számára 
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piachoz való hozzáférési jog korlátozását 
abban az esetben, ha ez a jog 
veszélyeztetné a közszolgáltatási szerződés 
gazdasági egyensúlyát, és amennyiben az 
ezen irányelv 55. cikkében említett 
szabályozó szerv a jóváhagyását a 
közszolgáltatási szerződést odaítélő 
illetékes hatóság kérelmére, objektív 
gazdasági elemzés alapján adja meg.

lehetővé kell tenni a piachoz való 
hozzáférési jog korlátozását abban az 
esetben, ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlyát, és amennyiben az ezen 
irányelv 55. cikkében említett szabályozó 
szerv, és adott esetben ugyanezen irányelv 
57. cikkében meghatározott ellenőrző 
szervek hálózata a jóváhagyását a 
közszolgáltatási szerződést odaítélő 
illetékes hatóság kérelmére, objektív 
gazdasági elemzés alapján adja meg.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a rendelkezés hatályát a nemzeti személyszállítási szolgáltatásokra kívánja 
kiterjeszteni. Egyúttal lehetővé kívánja tenni, hogy szükség esetén az ellenőrző szervek 
hálózata felléphessen.

Módosítás 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Annak értékelése során, hogy a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlya veszélybe kerülne-e, olyan 
előre meghatározott szempontok is 
figyelembe vehetőek, mint a 
közszolgáltatási szerződésben szereplő 
bármely szolgáltatás nyereségességére 
gyakorolt hatás – beleértve a szerződést 
odaítélő illetékes hatóságnál felmerülő 
nettó költségre gyakorolt közvetett hatást is 
– az utasigény, a jegyárazás, a jegyváltásra 
vonatkozó szabályozók, a megállók helye 
és száma a határ mindkét oldalán, valamint 
a javasolt új szolgáltatás menetrendje és 
gyakorisága. Ezen értékeléssel és az 
érintett szabályozó szerv döntésével 
összhangban a tagállamok 

(17) Annak értékelése során, hogy a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlya veszélybe kerülne-e, olyan 
előre meghatározott szempontok is 
figyelembe vehetőek, mint a 
közszolgáltatási szerződésben szereplő 
bármely szolgáltatás nyereségességére 
gyakorolt hatás – beleértve a szerződést 
odaítélő illetékes hatóságnál felmerülő
nettó költségre gyakorolt közvetett hatást is 
– az utasigény, a jegyárazás, a jegyváltásra 
vonatkozó szabályozók, a megállók helye 
és száma a határ mindkét oldalán, valamint 
a javasolt új szolgáltatás menetrendje és 
gyakorisága. Ezen értékeléssel és az 
érintett szabályozó szerv döntésével 
összhangban a tagállamok 
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engedélyezhetik, módosíthatják vagy 
megtagadhatják a kért nemzetközi 
személyszállítási szolgáltatás nyújtását, 
beleértve azt is, hogy díjat vethetnek ki az 
új nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás üzemeltetőjére a gazdasági 
elemzésnek megfelelően, valamint az uniós 
joggal, továbbá az egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban.

engedélyezhetik, módosíthatják vagy 
megtagadhatják a kért nemzetközi és/vagy 
nemzeti személyszállítási szolgáltatás 
nyújtását, beleértve azt is, hogy díjat 
vethetnek ki az új nemzetközi és/vagy 
nemzeti személyszállítási szolgáltatás 
üzemeltetőjére a gazdasági elemzésnek 
megfelelően, valamint az uniós joggal, 
továbbá az egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a rendelkezés hatályát a nemzeti személyszállítási szolgáltatásokra kívánja 
kiterjeszteni.

Módosítás 191
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Annak értékelése során, hogy a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlya veszélybe kerülne-e, olyan 
előre meghatározott szempontok is 
figyelembe vehetőek, mint a 
közszolgáltatási szerződésben szereplő 
bármely szolgáltatás nyereségességére
gyakorolt hatás – beleértve a szerződést 
odaítélő illetékes hatóságnál felmerülő 
nettó költségre gyakorolt közvetett hatást is 
– az utasigény, a jegyárazás, a jegyváltásra 
vonatkozó szabályozók, a megállók helye 
és száma a határ mindkét oldalán, valamint 
a javasolt új szolgáltatás menetrendje és 
gyakorisága. Ezen értékeléssel és az 
érintett szabályozó szerv döntésével
összhangban a tagállamok 
engedélyezhetik, módosíthatják vagy 
megtagadhatják a kért nemzetközi 

(17) Annak értékelése során, hogy a 
közszolgáltatási szerződés társadalmi-
gazdasági egyensúlya veszélybe kerülne-e, 
olyan előre meghatározott szempontok is 
figyelembe vehetőek, mint a 
közszolgáltatási szerződésben szereplő 
bármely szolgáltatás megbízhatóságára
gyakorolt hatás – egyaránt beleértve az 
érintett terület vonatkozásában a kohéziós 
és szállítási politikára, illetve a szerződést 
odaítélő illetékes hatóságnál felmerülő 
nettó költségre gyakorolt közvetett hatást is 
– az utasigény, a jegyárazás, a jegyváltásra 
vonatkozó szabályozók, a megállók helye 
és száma a határ mindkét oldalán, valamint 
a javasolt új szolgáltatás menetrendje és 
gyakorisága. Ezen értékelésekkel
összhangban a tagállamok vagy az illetékes 
helyi hatóságok engedélyezhetik, 
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személyszállítási szolgáltatás nyújtását, 
beleértve azt is, hogy díjat vethetnek ki az 
új nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás üzemeltetőjére a gazdasági
elemzésnek megfelelően, valamint az uniós 
joggal, továbbá az egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban.

módosíthatják vagy megtagadhatják a kért 
nemzetközi személyszállítási szolgáltatás 
nyújtását, beleértve azt is, hogy díjat 
vethetnek ki az új nemzetközi 
személyszállítási szolgáltatás 
üzemeltetőjére a társadalmi-gazdasági 
elemzésnek megfelelően, valamint az uniós 
joggal, továbbá az egyenlőség, az 
átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A közszolgáltatási szerződéseket annak érdekében ítélik oda, hogy teljesüljenek a társadalmi 
és kohéziós politikai célkitűzések, a költség-haszon elemzés egyidejű elismerésével, de a 
szolgáltatások e gazdasági kritériuma vagy nyereségessége nem az e szerződésekért felelős 
tagállamok vagy illetékes helyi hatóságok által figyelembe vett egyetlen kritérium. Ezért 
jogosultak az ilyen kérések teljesítésére. Vita esetén fellebbviteli fórumként a nemzeti 
szabályozó szervtől lehet a rendezést kérni.

Módosítás 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A piaci fejlemények azt jelzik, hogy 
szabályozó szervek szerepkörének 
erősítése központi probléma. Ha e 
szerveknek kell a méltányos hozzáférési 
feltételek megteremtésében központi 
szerepet betölteniük, e szerepük 
ellátásához pénzügyi eszközöket, illetve 
megfelelő személyzetet és logisztikai 
felszerelést is kell kapniuk.

Or. en
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Módosítás 193
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szabályozó szervnek úgy kell 
működnie, hogy elkerüljön minden 
összeférhetetlenséget vagy lehetséges 
érintettséget az elbírálás alatt álló 
közszolgáltatási szerződés odaítélésében. A 
szabályozó hatóság hatáskörét ki kell 
terjeszteni annak érdekében, hogy képes 
legyen értékelni a nemzetközi szolgáltatás 
célját és adott esetben a meglévő 
közszolgáltatási szerződésekre kifejtett 
lehetséges gazdasági hatást.

(19) A szabályozó szervnek úgy kell 
működnie, hogy elkerüljön minden 
összeférhetetlenséget vagy lehetséges 
érintettséget az elbírálás alatt álló 
közszolgáltatási szerződés odaítélésében, 
annak sérelme nélkül, hogy e szervet a 
nemzeti költségvetés vagy a vasúti 
ágazattól beszedett díjak terhére 
finanszírozhassák, illetve hogy a 
vonatkozó információt közzétegyék. A 
szabályozó hatóság hatáskörét ki kell 
terjeszteni annak érdekében, hogy képes 
legyen értékelni a nemzetközi szolgáltatás 
célját és adott esetben a meglévő 
közszolgáltatási szerződésekre kifejtett 
lehetséges gazdasági hatást.

Or. es

Indokolás

Az irányelv létrehoz egy független szabályozó szervet, nem utal azonban annak 
finanszírozására. Az átláthatóság miatt érdemes kifejezetten utalni a lehetséges finanszírozási 
forrásokra, amelyek lehetnek az állami költségvetés vagy az ágazat által fizetendő díjak. 
Ennek az információnak nyilvánosnak kell lennie.

Módosítás 194
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A nemzeti szabályozó szervnek 
továbbá szervezetét, pénzügyi döntéseit, 
jogi felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjmegállapító 
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és elosztó szervtől vagy kérelmezőtől. A 
nemzeti szabályozó szervnek a személyzet 
és az erőforrások tekintetében 
rendelkeznie kell a szükséges igazgatási 
kapacitással a nyitott és átlátható vasúti 
piac biztosítása érdekében. A személyzet 
szükséges szintjének közvetlenül a piaci 
szükségletekhez kell igazodnia és annak 
megfelelően kell változnia.
A szervnek panaszügyekben döntést kell 
hoznia, el kell járnia saját 
kezdeményezésre, jogvita esetén 
vizsgálatot kell lefolytatnia és figyelemmel 
kell kísérnie a piaci fejleményeket. A 
szervet az Európai Bizottság szabályozási 
részlegének kell támogatnia. Ezen 
túlmenően a nemzeti szabályozó szerv 
adatbázist vezet, amelybe az Európai 
Bizottság a határozattervezetek kapcsán 
betekinthet.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés összhangban áll az 55 – 57. cikkhez javasolt módosításokkal, 
amelyek célja a szabályozó szerv szerepének és hatásköreinek erősítése. 
A javaslat célja az Európai Bizottság (a Közlekedési Főigazgatóság, a Versenypolitikai 
Főigazgatóság, ideális esetben mindkettő) keretében egy szabályozási részleg létrehozása 
abból a célból, hogy a nemzeti szabályozó szervek számára tanácsot, útmutatást és képzést 
nyújtson feladataik ellátásához, illetve a szükséges (humán, pénzügyi és intellektuális) 
erőforrások megszerzéséhez.

Módosítás 195
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A nemzeti szabályozó hatóságnak 
függetlennek kell lennie, és képesnek kell 
lennie arra, hogy ellenőrizze az utasok 
általános érdekű szolgáltatásokhoz az 
illetékes hatóság által meghatározott 
alapvető szolgáltatásokhoz való 
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hozzáférésének biztosítását Önállóan el 
kell tudnia járni, teljesítenie kell a 
tagállamok által kitűzött célokat és jogvita 
esetén vizsgálatokat kell végeznie.

Or. fr

Indokolás

Ezeknek az ügynökségeknek tulajdonképpen olyan előjogaik vannak, amelyek meghaladják az 
egyszerű ellenőrzést. Az általános érdekű szolgáltatások keretében feladataiknak olyan 
irányban kellene fejlődniük, hogy ne korlátozódjanak az üzemeltetők esetében a 
megkülönböztetésmentes piacra jutásra, valamint terjedjenek ki az ágazat szabályozására, 
hogy az európai polgárok hozzáférjenek ezekhez a tagállamok szintjén meghatározott 
általános érdekű szolgáltatásokhoz.

Módosítás 196
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A nemzeti szabályozó szervnek 
független hatóságnak kell lennie, és 
döntőbíróként kell eljárnia jogvita esetén 
a megkülönböztetésmentességre 
vonatkozó rendelkezések és ezen irányelv 
szabályai szerinti méltányos és átlátható 
döntések meghozatalának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó szerv döntőbírói, ezen irányelv rendelkezéseinek keretében pedig az 
érintett szabályok őreként betöltött szerepének pontosítása.

Módosítás 197
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A különleges infrastruktúrát, például 
nagysebességű vasútvonalakat használó 
szolgáltatásokba való beruházáshoz a 
kérelmezőknek jogbiztonságra van 
szükségük a nagyszabású és hosszú távú 
beruházásokra tekintettel.

(20) A különleges infrastruktúrát, például 
nagysebességű vasútvonalakat vagy a 
tagállamok CO2–kibocsátás-csökkentésre 
vagy intermodális kapcsolódások 
fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseinek 
elérése érdekében kijelölt más összetett 
infrastruktúrákat használó 
szolgáltatásokba való beruházáshoz a 
kérelmezőknek jogbiztonságra van 
szükségük a nagyszabású és hosszú távú 
beruházásokra tekintettel.

Or. en

Indokolás

Az infrastrukturális beruházások közép- és hosszú távúak: itt nem csak a nagysebességű 
vonalakról lehet szó, hanem a meglévő pályák nagyobb biztonsági és teljesítményszintre 
történő korszerűsítéséről, ami nehéz és hosszú távú feladat, és ennélfogva jogbiztonságot 
igényel.

Módosítás 198
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A különleges infrastruktúrát, például 
nagysebességű vasútvonalakat használó 
szolgáltatásokba való beruházáshoz  a 

kérelmezőknek jogbiztonságra van 
szükségük a nagyszabású és hosszú távú 
beruházásokra tekintettel.

(20) A különleges infrastruktúrát, például 
nagysebességű vasútvonalakat használó 
szolgáltatásokba való beruházáshoz  a 

kérelmezőknek jogbiztonságra és a hosszú 
távú beruházásokhoz kapcsolódó
projektekre és költségvetési 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes 
körű információkra van szükségük.

Or. es
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Módosítás 199
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó szerveknek
információt kell cserélniük, és ha
szükséges, egyes egyedi esetekben össze 
kell hangolniuk az arra vonatkozó 
értékelési elveket és a gyakorlatot, hogy 
veszélyeztetett-e egy közszolgáltatási 
szerződés gazdasági egyensúlya. 
Tapasztalataik alapján fokozatosan 
iránymutatásokat kell kidolgozniuk.

(21) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
a Bizottság égisze alatt létre kell hozniuk 
egy olyan rendszert, amely közös elvek 
kidolgozásával valamint a bevált 
gyakorlatok és információk egymás 
közötti cseréjével erősíti közöttük az 
együttműködést. Ha szükséges, egyes 
egyedi esetekben össze kell hangolniuk egy 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlyára vonatkozó értékelési elveket 
és a gyakorlatot is. Tapasztalataik alapján 
fokozatosan közös európai 
iránymutatásokat kell kidolgozniuk.

Or. fr

Indokolás

Ezeknek az ügynökségeknek tulajdonképpen olyan előjogaik vannak, amelyek meghaladják az 
egyszerű ellenőrzést. Az általános érdekű szolgáltatások keretében feladataiknak olyan 
irányban kellene fejlődniük, hogy ne korlátozódjanak az üzemeltetők esetében a 
megkülönböztetésmentes piacra jutásra, valamint terjedjenek ki az ágazat szabályozására,
hogy az európai polgárok hozzáférjenek ezekhez a tagállamok szintjén meghatározott 
általános érdekű szolgáltatásokhoz. Az együttműködésüket is fokozni kívánja.

Módosítás 200
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó szerveknek 
információt kell cserélniük, és ha 
szükséges, egyes egyedi esetekben össze 
kell hangolniuk az arra vonatkozó 
értékelési elveket és a gyakorlatot, hogy 
veszélyeztetett-e egy közszolgáltatási 

(21) A nemzeti szabályozó szerveknek 
információt és helyes gyakorlatokat kell 
cserélniük, és ha szükséges, egyes egyedi 
esetekben össze kell hangolniuk az arra 
vonatkozó értékelési elveket és a 
gyakorlatot, hogy veszélyeztetett-e egy 
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szerződés gazdasági egyensúlya. 
Tapasztalataik alapján fokozatosan 
iránymutatásokat kell kidolgozniuk.

közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlya. Tapasztalataik alapján 
fokozatosan iránymutatásokat kell 
kidolgozniuk. A Bizottságnak ezenkívül e 
tapasztalatok alapján javaslatot kell 
előterjesztenie egy európai szabályozó 
szervezet létrehozására.

Or. de

Módosítás 201
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemzeti szabályozó szerveknek 
információt kell cserélniük, és ha 
szükséges, egyes egyedi esetekben össze 
kell hangolniuk az arra vonatkozó 
értékelési elveket és a gyakorlatot, hogy 
veszélyeztetett-e egy közszolgáltatási 
szerződés gazdasági egyensúlya. 
Tapasztalataik alapján fokozatosan 
iránymutatásokat kell kidolgozniuk.

(21) A nemzeti szabályozó szerveknek 
információt kell cserélniük, és az Európai 
Bizottság, valamint az Európai Vasúti 
Ügynökség égisze alatt hálózatot kell 
létrehozniuk a kommunikáció és a közös 
elvek kidolgozására irányuló 
együttműködés fejlesztésére. Egyes egyedi 
esetekben össze kell hangolniuk az arra 
vonatkozó értékelési elveket és a 
gyakorlatot, hogy veszélyeztetett-e egy 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlya. Tapasztalataik alapján 
fokozatosan közös európai 
iránymutatásokat kell kidolgozniuk.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti ellenőrző hatóságoknak egy európai hálózat létrehozásával fokozniuk kell az 
egymás közötti együttműködést.

Módosítás 202
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az Európai Parlament kéri az 
Európai Bizottságot, hogy a szabályozó 
szervek hálózatának tapasztalatai alapján 
legkésőbb 2012 végéig tegyen javaslatot –
a belföldi személyszállítási piac 
megnyitásával együtt – egy európai 
szabályozó szerv létrehozására.

Or. en

Módosítás 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szabályozó szervezetek 
hálózatának tapasztalata alapján A 
Bizottság jogalkotási javaslatot dolgoz ki
egy olyan európai szabályozó szervezet 
létrehozásáról, amely ellenőrzési 
feladatokat lát el, a nemzetek feletti 
problémákban döntéseket hoz, és 
amelynél a nemzeti szabályozó szervezetek 
döntései ellen fellebbezéssel lehet élni.

Or. fr

Indokolás

E módosítás az európai szabályozó szervezet létrehozására irányuló szándékot fejezi ki.

Módosítás 204
Mathieu Grosch

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A nemzeti szabályozó szerveknek 
hálózatot kell alkotniuk a határokon 
átnyúló együttműködés fokozására és a 
piaci feltételek javítására. Ennek a 
hálózatnak az irányelv hatálybalépéstől 
számított öt éven belül egy európai 
szabályozó szerv létrehozásához kell 
vezetnie.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló együttműködést erősíteni kell, és ennélfogva nem elég a szabályozó 
szervek közötti együttműködés fokozása, hanem egy európai szabályozó szervet is be kell 
vezetni.

Módosítás 205
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A vasúttársaságok közötti tisztességes 
verseny biztosítása érdekében különbséget 
kell tenni a szállítási szolgáltatások 
nyújtása és a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetése között. E helyzetre tekintettel 
szükséges, hogy ezt a két 
tevékenységtípust külön jogi személyek
egymástól függetlenül irányítsák. Ebből a 
függetlenségből nem feltétlenül 
következik, hogy minden egyes 
szolgáltatási infrastruktúrához különálló 
szervezetet vagy céget hozzanak létre.

törölve

Or. fr

Indokolás

A verseny csak a közösség és képviselői által kifejezett igények kielégítésének az eszköze lehet, 
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és nem jelenthet célt. Az általános érdekű szolgáltatások elősegítésének gondolata alapján 
szükséges e célok átalakítása.

Módosítás 206
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A vasúttársaságok közötti tisztességes 
verseny biztosítása érdekében különbséget 
kell tenni a szállítási szolgáltatások 
nyújtása és a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetése között. E helyzetre tekintettel 
szükséges, hogy ezt a két 
tevékenységtípust külön jogi személyek 
egymástól függetlenül irányítsák. Ebből a 
függetlenségből nem feltétlenül 
következik, hogy minden egyes 
szolgáltatási infrastruktúrához különálló 
szervezetet vagy céget hozzanak létre.

törölve

Or. en

Indokolás

A szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetése a biztonságos és megbízható szállítási 
szolgáltatásokhoz elengedhetetlen: ezt nem szabad függetleníteni vagy elválasztani a vasúti 
ágazat kulcsfontosságú ismeretétől és integrált irányításától, miközben magán- vagy állami 
tulajdonosaiknak azok tekintetében nyílt hozzáférést és használatot kell biztosítaniuk.

Módosítás 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A vasúttársaságok közötti tisztességes 
verseny biztosítása érdekében különbséget 
kell tenni a szállítási szolgáltatások 
nyújtása és a szolgáltatási infrastruktúra 

törölve
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üzemeltetése között. E helyzetre tekintettel 
szükséges, hogy ezt a két 
tevékenységtípust külön jogi személyek 
egymástól függetlenül irányítsák. Ebből a 
függetlenségből nem feltétlenül 
következik, hogy minden egyes 
szolgáltatási infrastruktúrához különálló 
szervezetet vagy céget hozzanak létre.

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 208
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A vasúttársaságok közötti tisztességes 
verseny biztosítása érdekében különbséget 
kell tenni a szállítási szolgáltatások 
nyújtása és a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetése között. E helyzetre tekintettel 
szükséges, hogy ezt a két 
tevékenységtípust külön jogi személyek 
egymástól függetlenül irányítsák. Ebből a 
függetlenségből nem feltétlenül 
következik, hogy minden egyes 
szolgáltatási infrastruktúrához különálló 
szervezetet vagy céget hozzanak létre.

(22) A vasúttársaságok közötti tisztességes 
verseny biztosítása érdekében a szállítási 
szolgáltatások nyújtásának és a 
szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetésének átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes módon kell 
megvalósulnia. A szabályozó szervezet 
gondoskodik az átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes 
megvalósításról az 56. cikkben 
meghatározott szabályok szerint.

Or. fr

Indokolás

A szállítási szolgáltatások teljes elkülönítése nem eredményezi szükségszerűen e 
tevékenységek tisztességes versenyét. Ezzel szemben a különválasztás szervezeti 
többletköltségekkel, nagyobb bürokráciával jár majd, és növelni fogja az adminisztrációs 
költségeket. Ez negatív hatással lesz a vasút versenyképességére a többi szállítási módhoz 
képest.
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Módosítás 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A megbízható és megfelelő 
szolgáltatások nyújtása érdekében 
szükséges biztosítani, hogy a 
vasúttársaságok mindenkor megfeleljenek 
bizonyos követelményeknek a jó hírnévvel, 
a megfelelő pénzügyi helyzettel és a 
szakmai alkalmassággal kapcsolatosan;

(23) A megbízható és megfelelő 
szolgáltatások nyújtása érdekében 
szükséges biztosítani, hogy a 
vasúttársaságok mindenkor megfeleljenek 
bizonyos követelményeknek a jó hírnévvel, 
a megfelelő pénzügyi helyzettel, szociális 
normákkal és a szakmai alkalmassággal 
kapcsolatosan;

Or. en

Módosítás 210
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A megbízható és megfelelő 
szolgáltatások nyújtása érdekében 
szükséges biztosítani, hogy a 
vasúttársaságok mindenkor megfeleljenek
bizonyos követelményeknek a jó hírnévvel, 
a megfelelő pénzügyi helyzettel és a
szakmai alkalmassággal kapcsolatosan.

(23) A megbízható és megfelelő 
szolgáltatások nyújtása érdekében 
szükséges biztosítani, hogy a 
vasúttársaságok mindenkor megfeleljenek
bizonyos követelményeknek a jó hírnévvel, 
a megfelelő pénzügyi helyzettel és a
hatékony és versenyképes eredményekkel 
kapcsolatosan.

Or. es

Indokolás

A vállalkozásokkal szemben támasztott követelmények között mérhető szempontoknak kell 
szerepelniük, mint például tevékenységük eredményei, annak értékelés érdekében, hogy egy 
garantált szolgáltatást biztosítanak-e vagy sem.
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Módosítás 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A fogyasztók és harmadik felek 
védelme érdekében fontos biztosítani, 
hogy a vasútvállalatok a felelősség 
tekintetében megfelelően biztosítva 
legyenek.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 212
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A fogyasztók és harmadik felek 
védelme érdekében fontos biztosítani, hogy 
a vasútvállalatok a felelősség tekintetében 
megfelelően biztosítva legyenek.

(24) A fogyasztók és harmadik felek 
védelme érdekében fontos biztosítani, hogy 
a vasútvállalatok a felelősség tekintetében 
megfelelően biztosítva legyenek. Meg kell 
engedni, hogy baleseti felelősségüket 
bankok vagy más vállalkozások által 
nyújtott garanciákkal fedezzék, feltéve, 
hogy ezt a fedezetet piaci feltételekkel 
kínálják, az nem eredményez állami 
támogatást és annak nem része a 
vasúttársaságokkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetés.

Or. en

Indokolás

A vasúttársaságok szabadon kell, hogy dönthessenek a polgári jogi felelősségük tekintetében 
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a különféle arányos választási lehetőségek alkalmazásáról, mivel a különféle vasúti 
hálózatokon eltérő kockázati szintek érvényesülnek. Sok tagállamban sikerrel alkalmazzák a 
polgári jogi felelősség fedezeteként a saját tőke megfelelősége vagy a bankgarancia kínálta 
lehetőségeket.

Módosítás 213
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A fogyasztók és harmadik felek 
védelme érdekében fontos biztosítani, 
hogy a vasútvállalatok a felelősség 
tekintetében  megfelelően biztosítva 
legyenek.

(24) A fogyasztók és harmadik felek 
védelme érdekében elengedhetetlen, hogy
a vasútvállalatok a felelősség tekintetében
megfelelően biztosítva legyenek.

Or. es

Indokolás

A felhasználók és harmadik felek védelme nem valósul meg megfelelően, amennyiben nem 
kötelező érvénnyel írják elő. A „fontos biztosítani” kifejezés félreérthető.

Módosítás 214
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén 
meg kell felelnie a nemzeti és az uniós 
szabályoknak, melyek biztosítani kívánják, 
hogy a meghatározott útvonalakon a 
vasúttársaság teljes biztonságban, valamint 
az egészségügyi és szociális feltételek és a 
munkavállalók és a fogyasztók jogainak 
figyelembevételével gyakorolhassa 

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén 
meg kell felelnie a nemzeti és az uniós 
szabályoknak, melyek biztosítani kívánják, 
hogy a meghatározott útvonalakon a 
vasúttársaság teljes biztonságban, valamint 
az egészségügyi és szociális feltételek és a 
munkakörülmények, és a munkavállalók 
tisztességes munkához és fizetéshez, illetve 
és a fogyasztók megbízható 
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tevékenységét. szolgáltatáshoz való jogainak 
figyelembevételével gyakorolhassa 
tevékenységét.

Or. en

Indokolás

Pontosítás szükséges a megfelelő munkakörülményekhez való jog kiemelése, a szociális 
dömping megelőzése és a fogyasztók megbízható és megfizethető szolgáltatásokhoz való 
jogának tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 215
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén 
meg kell felelnie a nemzeti és az 
uniós szabályoknak, melyek biztosítani 
kívánják, hogy a meghatározott 
útvonalakon a vasúttársaság teljes 
biztonságban, valamint az egészségügyi és
szociális feltételek és a munkavállalók és a 
fogyasztók jogainak 
figyelembevételével gyakorolhassa 
tevékenységét.

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban minden vasúttársaságnak 
szintén meg kell felelnie mind a nemzeti, 
mind az uniós szabályoknak, melyek 
biztosítani kívánják, hogy a meghatározott 
útvonalakon a vasúttársaság teljes 
biztonságban, valamint a szociális 
feltételek, az egészségvédelem és a 
munkavállalók és a fogyasztók jogainak
területén fennálló kötelezettségek teljes
körű figyelembevételével gyakorolhassa 
tevékenységét.

Or. de

Indokolás

A vasúttársaságnak teljes körűen tiszteletben kell tartania és be kell tartania az 
egészségvédelem, a munkavállalói jogok és a szociális feltételek területén fennálló 
rendelkezéseket.

Módosítás 216
Jörg Leichtfried
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Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén 
meg kell felelnie a nemzeti és az 
uniós szabályoknak, melyek biztosítani 
kívánják, hogy a meghatározott 
útvonalakon a vasúttársaság teljes 
biztonságban, valamint az egészségügyi és
szociális feltételek és a munkavállalók és a 
fogyasztók jogainak 
figyelembevételével gyakorolhassa 
tevékenységét.

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban minden vasúttársaságnak 
szintén meg kell felelnie a nemzeti és az 
uniós szabályoknak, melyek biztosítani 
kívánják, hogy a meghatározott 
útvonalakon a vasúttársaság teljes 
biztonságban, valamint az 
egészségvédelem, a szociális feltételek és a 
munkavállalók és a fogyasztók jogainak 
területén fennálló kötelezettségek teljes 
körű figyelembevételével gyakorolhassa 
tevékenységét.

Or. de

Indokolás

Amíg nem léteznek kötelező, általános érvényű és harmonizált európai szabványok (mint 
például ÁME-k), addig továbbra is a nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni. A vasút 
érdekében ezeket nemcsak „megfelelően”, hanem teljes körűen be kell tartani. A biztonság és 
az egészségvédelem esetében létezhet mérlegelési mozgástér. Ez ráadásul egy fordítási hiba 
(vö. a francia változattal: „le plein respect’)

Módosítás 217
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén 
meg kell felelnie a nemzeti és az uniós
szabályoknak, melyek biztosítani kívánják, 
hogy a meghatározott útvonalakon a 
vasúttársaság teljes biztonságban, valamint 
az egészségügyi és szociális feltételek és a 
munkavállalók és a fogyasztók jogainak 

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén 
meg kell felelnie a nemzeti és az uniós
szabályoknak, melyek biztosítani kívánják, 
hogy a vasúttársaság minden útvonalon
teljes biztonságban, valamint az 
egészségügyi és szociális feltételek és a 
munkavállalók és a fogyasztók jogainak 
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figyelembevételével  gyakorolhassa 
tevékenységét.

figyelembevételével  gyakorolhassa 
tevékenységét.

Or. es

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy az említett feltételeknek minden esetben teljesülniük kell.

Módosítás 218
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Túlságosan gyakran fordul elő még 
az, hogy a vasúttársaságok 
gördülőállományaira vonatkozó engedély 
kiadását indokolatlanul megnehezítik, 
ami torzítja a piacra jutást. Ezért indokolt, 
hogy az Európai Vasúti Ügynökség erre 
vonatkozóan megfelelő hatáskört kapjon. 
Ezért felkérik a Bizottságot, hogy a 
881/2004/EK rendelet felülvizsgálata 
során mérlegelje, hogy az Európai Vasúti 
Ügynökség erre vonatkozó hatásköre 
bővíthető-e.

Or. nl

Indokolás

A vasúttársaságoknak nem mindig egyszerű hozzáférniük egy adott tagállam vasúti piacához. 
Az Európai Vasúti Ügynökségről szóló rendelet tervezett felülvizsgálata során az Európai 
Vasúti Ügynökségnek szélesebb hatáskört kellene kapnia annak érdekében, hogy szigorúbban 
ellenőrizhesse azokat a tagállamokat, amelyek engedélyezési eljárásaikkal közvetve 
akadályozzák a piaci hozzáférést, valamint abból a célból, hogy az Európai Vasúti Ügynökség 
fel is léphessen ez ellen. Ebből adódik a Bizottsághoz intézett felkérés, hogy vizsgálja meg ezt 
a lehetőséget.

Módosítás 219
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az átláthatóság érdekében, valamint 
a hálózathoz és a vasúthoz kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz minden vasúttársaság 
számára hátrányos megkülönböztetéstől 
mentesen biztosítandó hozzáférés 
érdekében a hozzáférési jogok 
alkalmazásához szükséges összes 
információt közzé kell tenni a 
vasúthálózat-használati feltételekben.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 220
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az átláthatóság érdekében, valamint a 
hálózathoz és a vasúthoz kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz minden vasúttársaság 
számára hátrányos megkülönböztetéstől 
mentesen biztosítandó hozzáférés
érdekében a hozzáférési jogok 
alkalmazásához szükséges összes 
információt közzé kell tenni a 
vasúthálózat-használati feltételekben.

(27) A hozzáférési jogokra, valamint a 
hálózat használati feltételeire vonatkozó 
információkat – beleértve a vasúthoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat – minden 
vasúttársaság számára meg kell adni, és 
azokat a pályahálózat-működtetőnek 
közzé kell tennie a vasúthálózat-használati 
feltételekben.

Or. en

Indokolás

A vasúthálózat-használati feltételekben szereplő lényeges információk egyértelműsége és 
rendelkezésre állása teszi lehetővé az átláthatóságot, és valamennyi engedéllyel rendelkező 
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kérelmező számára a vasúti infrastruktúrához való méltányos és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférés tekintetében a választási szabadságot.

Módosítás 221
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az átláthatóság érdekében, valamint a 
hálózathoz  és a vasúthoz kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz  minden vasúttársaság 
számára hátrányos megkülönböztetéstől 
mentesen biztosítandó hozzáférés 
érdekében a hozzáférési jogok 
alkalmazásához szükséges összes 
információt közzé kell tenni a 
vasúthálózat-használati feltételekben.

(27) Az átláthatóság érdekében, valamint a 
hálózathoz  és a vasúthoz kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz  minden vasúttársaság 
számára hátrányos megkülönböztetéstől 
mentesen biztosítandó hozzáférés 
érdekében a hozzáférési jogok 
alkalmazásához szükséges összes 
információt közzé kell tenni a 
vasúthálózat-használati feltételekben, a 
fogyatékkal élők vagy csökkent 
mozgásképességű személyek számára is 
elérhető formátumban.

Or. es

Indokolás

A más kezdeményezésekben elfogadott határozatokkal való következetesség érdekében 
biztosítani kell a több formátumban való hozzáférést, hogy ezzel megakadályozzuk a 
fogyatékkal élők hátrányos megkülönböztetését.

Módosítás 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A vasúti infrastruktúrakapacitás 
elosztásának megfelelő szabályozása és a 
versenyképes üzemeltetők együttesen jobb 
egyensúlyt eredményeznek az egyes 

törölve
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közlekedési módok között.

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A vasúti infrastruktúra hatékony 
használatának ösztönzése a közlekedési 
költségek csökkenését eredményezi a 
társadalom számára.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A „méltányos és hatékony árképzés” 
koncepcióját (a Bizottság 1996-os zöld 
könyve) különösen alkalmazni kell az 
energia adóztatására, a külső költségek, a 
hozzáadottérték-adók és más gazdasági 
eszközök internalizálására. A szakpolitika 
alapját a fenntarthatóbb szállítási 
módokra hátrányos tisztességtelen verseny 
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leállítása céljának kell képeznie.

Or. en

Indokolás

Ez a pont a Bizottság közlekedéspolitikáról szóló 2011-es fehér könyvének „Intelligens 
árképzés és adóztatás” című 39. pontjára utal. Azt szeretnénk, ha az EP megismételné az ezen 
elvekkel való egyetértését, és ezt a 2031-es ötödik fehér könyv tekintetében is meg kívánjuk 
tenni.

Módosítás 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A díjszabási és kapacitáselosztási 
rendszereknek lehetővé kell tenniük a 
vasúti szolgáltatások tisztességes 
versenyét.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A kapacitáselosztási rendszereknek 
egyértelmű és ellentmondásmentes 
visszajelzéseket kell adniuk, amelyek 
lehetővé teszik a vasúttársaságok számára, 
hogy racionális döntéseket hozzanak.

törölve
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Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Minden díjszabási rendszer gazdasági 
jelzéseket közvetít a felhasználók felé. 
Fontos, hogy ezek, a vasúttársaságoknak 
szóló jelzések ellentmondásmentesek 
legyenek, és a vasúttársaságokat ésszerű 
döntések meghozatalára késztessék.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 228
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Minden díjszabási rendszer gazdasági 
jelzéseket közvetít a felhasználók felé. 
Fontos, hogy ezek, a vasúttársaságoknak 
szóló jelzések ellentmondásmentesek 
legyenek, és a vasúttársaságokat ésszerű 
döntések meghozatalára késztessék.

(35) Minden díjszabási rendszer gazdasági 
jelzéseket közvetít a felhasználók felé. 
Fontos, hogy ezek, a vasúttársaságoknak 
szóló jelzések ellentmondásmentesek és 
egyértelműek legyenek, és a 
vasúttársaságokat ésszerű és fenntartható 
döntések meghozatalára késztessék.
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Or. en

Módosítás 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Kívánatos, hogy a vasúttársaságok és 
a pályahálózat-működtető számára 
megfelelő ösztönzőket biztosítanak a 
hálózati zavarok minimalizálása és a 
teljesítmény javítása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 230
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Kívánatos, hogy a vasúttársaságok és 
a pályahálózat-működtető számára 
megfelelő ösztönzőket biztosítanak a 
hálózati zavarok minimalizálása és a 
teljesítmény javítása érdekében.

(37) A kiosztás feltételeként meg kell 
követelni, hogy a vasúttársaságokra és a 
pályahálózat-működtetőre alkalmazandó 
szerződés-odaítélési kritériumoknak 
magukban kell foglalniuk az arra 
irányulók kötelezettségvállalást, hogy 
minimalizálják a hálózati zavarokat és 
javítják a teljesítményt.

Or. es

Indokolás

A vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők a hatékonysági és fejlesztési kritériumok 
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részeként kötelesek csökkenteni a hálózati zavarokat. Pusztán az ösztönzők túlságosan az 
egyén jóakaratától függ.

Módosítás 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A tagállamok részére lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy engedélyezzék a 
vasúti szolgáltatások vásárlóinak 
közvetlen részvételét a kapacitáselosztási 
folyamatban.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 232
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A tagállamok részére lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy engedélyezzék a 
vasúti szolgáltatások vásárlóinak közvetlen 
részvételét a kapacitáselosztási 
folyamatban.

(38) A tagállamok csak az engedélyezett 
vasúttársaságok számára engedélyezhetik 
vasúti szolgáltatások abból a célból történő 
vásárlását, hogy közvetlenül részt 
vegyenek a kapacitáselosztási folyamatban.

Or. en

Indokolás

Csak az engedélyezett vasúttársaságoknak szabad arra jogosultnak lenniük, hogy hozzáférést 
kérjenek és kapjanak a vasúti szolgáltatásokhoz, mivel tanúsított képességeik biztosítani 
tudják az integrált biztonsági rendelkezések teljes betartását.
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Módosítás 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A kérelmezők és a pályahálózat-
működtető üzleti igényeit egyaránt fontos 
figyelembe venni.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 234
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Az egyedi kocsirakományú 
fuvarozási szolgáltatást kínáló 
kérelmezőket támogatni kell az új vasúti 
ügyfelek potenciális piacának bővítése 
érdekében. Ennélfogva fontos, hogy 
ezeket a kérelmezőket a pályahálózat-
működtető vegye figyelembe, amikor 
kapacitást oszt el, hogy lehetővé tegye 
számukra e jogszabályi keret teljes 
mértékű kihasználását és a vasúti piac új 
ágazatok tekintetében fennálló 
részesedésének növelését.

Or. en
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Módosítás 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kapacitáselosztás során meg kell 
akadályozni az infrastruktúra használati 
jogával rendelkező vagy azt megszerezni 
kívánó más társaságok üzletfejlesztéssel 
kapcsolatos kívánságainak indokolatlan 
korlátozását.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Fontos biztosítani az elosztási 
rendszerek fokozottabb összehangolását, 
hogy a több pályahálózat-működtető 
hálózatát használó forgalom, különösen a 
nemzetközi forgalom számára növekedjék 
a vasút vonzereje.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.
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Módosítás 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Fontos biztosítani az elosztási 
rendszerek fokozottabb összehangolását, 
hogy a több pályahálózat-működtető 
hálózatát használó forgalom, különösen a 
nemzetközi forgalom számára növekedjék 
a vasút vonzereje

(50) Fontos biztosítani az elosztási 
rendszerek fokozottabb összehangolását, 
hogy a több pályahálózat-működtető 
hálózatát használó forgalom, különösen a 
nemzetközi forgalom számára növekedjék 
a vasút vonzereje Ennek keretében 
kívánatos, hogy idővel létrejöjjön egy 
európai szabályozó szervezet.

Or. fr

Indokolás

E módosítás az európai szabályozó szervezet létrehozására irányuló érdeket fejezi ki.

Módosítás 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Fontos az akár a vasúti 
infrastruktúrák, akár a közlekedési módok 
közötti versenyben a díjszabási elvek 
jelentős eltéréséből eredő esetleges 
torzulások minimalizálása.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.
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Módosítás 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Kívánatos meghatározni az 
infrastruktúraszolgáltatásnak az 
üzemeltető számára a 
szolgáltatásnyújtáshoz alapvetően 
szükséges, minimális pályahasználati díj 
ellenében biztosítandó összetevőit.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A vasúti hálózatba való beruházás 
szükséges, és az infrastruktúra-díjszabási 
rendszereknek ösztönzőket kell 
biztosítaniuk a pályahálózat-működtetők 
számára, annak érdekében, hogy a 
megfelelő befektetéseket gazdaságilag 
vonzóvá tegyék.

(53) A vasúti hálózatba – különösen a 
meglévő infrastruktúrába – való 
fokozottabb beruházás szükséges, és az 
infrastruktúra-díjszabási rendszereknek 
ösztönzőket kell biztosítaniuk a 
pályahálózat-működtetők számára, annak 
érdekében, hogy a megfelelő 
befektetéseket gazdaságilag vonzóvá és 
környezeti szempontból fenntarthatóbbá 
tegyék.

Or. en

Módosítás 241
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A közlekedési döntések 
meghozatalakor törekedni kell a külső 
költségek figyelembevételére, valamint 
arra, hogy a vasúti infrastruktúra 
használatának díja az összes szállítási 
módra vonatkozóan következetesen és 
kiegyensúlyozottan járulhasson hozzá a 
külső költségek internalizálásához.

(55) A közlekedési döntések 
meghozatalakor törekedni kell a globális 
külső költségek figyelembevételére, 
valamint arra, hogy a vasúti infrastruktúra 
használatának díja az összes szállítási 
módra vonatkozóan következetesen és 
kiegyensúlyozottan járulhasson hozzá a 
külső költségek internalizálásához.

Or. es

Indokolás

A vasúti infrastruktúra külső költségeinek kiszámításakor figyelembe kell venni a globális 
kereskedelem szerkezetét, ellenkező esetben előfordulhat, hogy optimalizálásra helyi szinten 
kerül sor – az externáliák helyi szintű javítása –, ami kétségtelenül negatívan hat a külső 
költségekre európai szinten (például a hosszabb vagy zsúfoltabb útvonalak használata miatt).

Módosítás 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Fontos gondoskodni arról, hogy a 
belföldi és a nemzetközi közlekedés díjai 
lehetővé tegyék a vasút számára a piaci 
igények kielégítését; következésképpen az 
infrastruktúra díjait a vasúti 
szolgáltatások végzésével kapcsolatban 
közvetlenül felmerülő költség mértékében 
kell megállapítani.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.
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Módosítás 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A vasúti infrastruktúra természetes 
monopólium. Ezért a pályahálózat-
működtetők számára költségcsökkentést és 
az infrastruktúra hatékony igazgatását 
lehetővé tevő ösztönzőket kell biztosítani.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 244
Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) A vasúti áru- és személyszállítás 
arányának a többi szállítási módhoz 
képest történő növelése tekintetében 
indokolt, hogy a külső költségek 
internalizálása során a tagállamok 
biztosítsák azt, hogy a differenciált díjak 
ne befolyásolják negatívan a 
pályahálózat-működtető pénzügyi 
egyensúlyát. Amennyiben a pályahálózat-
működtetőt a differenciálás miatt mégis 
veszteség érné, javasolt, hogy a 
tagállamok az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályok figyelembevételével 
egészítsék ki ezt a különbözetet.
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Módosítás 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A vasúti közlekedés fejlesztését 
többek között a rendelkezésre álló uniós 
eszközök használatával, a már 
megállapított elsődlegességek sérelme 
nélkül kell elérni.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 246
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A vasúti közlekedés fejlesztését 
többek között a rendelkezésre álló uniós 
eszközök használatával, a már 
megállapított elsődlegességek sérelme 
nélkül kell elérni.

(59) A vasúti közlekedés fenntartható 
fejlesztését többek között a rendelkezésre 
álló uniós eszközök használatával, a már 
megállapított elsődlegességek sérelme 
nélkül kell elérni.

Or. en

Indokolás

Azon hivatkozással egybehangzóan, hogy a vasúti szállítás fejlesztése nem érintheti a már 
kialakult prioritásokat: azaz jelenleg az alacsony szénkibocsátású gazdaságra 2050-ig való 
áttérés útitervét, az éghajlatváltozással járó kihívások kezelését.
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Módosítás 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Kívánatos, hogy a vasúttársaságok és 
a pályahálózat-működtető ösztönzők révén 
érdekeltté váljanak a hálózati zavarok 
minimalizálásában.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 248
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Kívánatos, hogy a vasúttársaságok és 
a pályahálózat-működtető ösztönzők révén 
érdekeltté váljanak a hálózati zavarok 
minimalizálásában.

(61) Meg kell követelni, hogy a 
vasúttársaságok és a pályahálózat-
működtető ösztönzők révén érdekeltté 
váljanak a hálózati zavarok 
minimalizálásában.

Or. es

Indokolás

A (37) preambulumbekezdés módosításával összhangban.

Módosítás 249
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Irányelvre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A kapacitás elosztása a pályahálózat-
működtető számára költséggel jár, amelyet 
vissza kell kapnia.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogalkotás javításának, illetve a jogszabály európai polgárok előtti érthetőségének fokozása 
szellemében a preambulumbekezdések jelentős része elhagyható.

Módosítás 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A vasúti infrastruktúra hatékony 
igazgatása, tisztességes és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes használata 
megköveteli egy szabályozó szervezet
létrehozását, amely ellenőrzi az ezen 
irányelvben foglalt szabályok 
alkalmazását, és jogorvoslati szervként 
működik, nem érintve az 
igazságszolgáltatási felülvizsgálat 
lehetőségét.

(63) A vasúti infrastruktúra hatékony 
igazgatása, tisztességes és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes használata 
megköveteli nemzeti szabályozó
szervezetek létrehozását, amelyek 
ellenőrzik az ezen irányelvben foglalt 
szabályok alkalmazását, és jogorvoslati 
szervként működnek, nem érintve az 
igazságszolgáltatási felülvizsgálat 
lehetőségét.

Or. fr

Indokolás

E módosítás pontosítja a szöveget.

Módosítás 251
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A belső piac integritásának biztosítása 
mellett különleges intézkedésekre van 
szükség bizonyos tagállamok sajátos 
geopolitikai és földrajzi helyzetének, 
valamint az egyes tagállamok vasúti 
ágazatában működő sajátos szervezetek 
figyelembevétele érdekében.

(64) A belső piac integritásának biztosítása 
mellett különleges intézkedésekre van 
szükség a sajátos geopolitikai és földrajzi 
helyzet, valamint az egyes tagállamok 
vasúti ágazatában működő sajátos 
szervezetek figyelembevétele érdekében.

Or. es

Indokolás

A megfogalmazás finomítása, ugyanis a szöveg két helyzetet említ, amelyeket össze lehet 
vonni.

Módosítás 252
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) A Bizottságot indokolt felhatalmazni 
arra, hogy elfogadja ennek az irányelvnek 
a mellékleteit. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak és ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányulnak, azokat a 
Szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló aktusként kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv mellékletei kulcsfontosságú és alapvető elemeket tartalmaznak, amelyek nem 
tartoznak a Szerződés 290. cikkének hatálya alá, ennélfogva azok módosítására az 
együttdöntési eljárás alkalmazandó.
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Módosítás 253
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) Ezt az irányelvet azon határidők 
sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek a 
XI. melléklet B. részében szerepelnek, és 
amelyeken belül a tagállamoknak meg kell 
felelniük a korábbi irányelveknek.

(71) Ezt az irányelvet azon határidők 
sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek a 
XI. melléklet B. részében szerepelnek, és 
amelyeken belül a tagállamoknak meg kell
felelniük a korábbi irányelveknek, továbbá 
az intézményközi megállapodás 
megfelelési táblázatokról szóló 34. 
pontjának sérelme nélkül, beleértve adott 
esetben átültetési koordinátor 
kijelölésének lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak mindkét rendelkezést be kell tartaniuk: az átültetési határidők és a 
megfelelési táblázatok intézményközi megállapodás szerinti elkészítése lehetővé fogja tenni a 
jogalkotás javítását és az Európai Bizottság részéről a meglévő rendelkezések teljes 
betartásának értékelését célzó egyszerűbb figyelemmel kísérést.

Módosítás 254
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. fejezet rendelkezéseit, a csupán 
városi, elővárosi vagy regionális 
szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságokra 
nem kell alkalmazni.

(1) Ezt az irányelvet a vágányhoz kötött 
más módok – úgy mint a metró vagy a 
villamos – kivételével a belföldi és 
nemzetközi vasúti szolgáltatásokat 
üzemeltető vasúttársaságokra kell 
alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

A hatály regionális és elővárosi szolgáltatásokat pozitív állításként figyelembe vevő 
pontosítása elengedhetetlen, mivel ezeket gyakorta a vasúti infrastruktúrán vasúttársaságok 
üzemeltetik.

Módosítás 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. fejezet rendelkezéseit, a csupán 
városi, elővárosi vagy regionális 
szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságokra 
nem kell alkalmazni.

(1) A II. fejezet rendelkezéseit, a csupán 
városi, elővárosi vagy regionális személy-
és áruszállítási szolgáltatásokat nyújtó 
vasúttársaságokra nem kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 256
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a III. fejezet 
rendelkezéseinek hatálya alól kivonhatják a 
következőket:

(2) A tagállamok a biztonságos 
üzemeltetési feltételekre vonatkozó 
nemzeti jogszabályaikkal összhangban a 
III. fejezet rendelkezéseinek hatálya alól 
kivonhatják a következőket:

Or. en

Indokolás

Minden tagállam ennek ellenére felel a nemzeti jogszabályaiban meglévő összes biztonsági és 
vasútüzemi szabály betartásának biztosításáért, még akkor is, ha arra kivétel alapján kerül 
sor.
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Módosítás 257
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a csak autonóm helyi és regionális vasúti 
infrastruktúrán utasszállító szolgáltatásokat 
nyújtó vasúttársaságok;

a) a csak autonóm helyi és regionális vasúti 
infrastruktúrán személy- vagy áruszállítási
szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok;

Or. en

Indokolás

Az autonóm helyi vasúti infrastruktúra kihasználható személy- és áruszállítási 
szolgáltatásokhoz is, és az érintett szolgáltatónak minden esetben vasúttársaságnak kell 
lennie.

Módosítás 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a csak autonóm helyi és regionális vasúti 
infrastruktúrán utasszállító szolgáltatásokat 
nyújtó vasúttársaságok;

a) a csak autonóm helyi és regionális vasúti 
infrastruktúrán személy- és áruszállítási 
szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok;

Or. en

Módosítás 259
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kizárólag városi és városkörnyéki 
utasszállítási szolgáltatásokat nyújtó 

b) a kizárólag városi és városkörnyéki 
utasszállítási szolgáltatásokat olyan 
hálózatokon nyújtó vasúttársaságok, 
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vasúttársaságok; amelyeket kizárólag az 1. pont hatálya alá 
nem tartozó vasúttársaság használ, 
mindaddig, amíg e vasúttársaságon 
túlmenően egy másik kérelmező is 
kapacitást kér az adott hálózaton;

Or. en

Indokolás

Amennyiben az érintett vasúttársaság nem tartozik az 1. pont hatálya alá, az ott üzemelő 
egyetlen vasúttársaság mentesíthető a kapcsolódó követelmények alól – különösen a biztosítás 
tekintetében –, mindaddig, amíg ugyanarra a hálózatra további kapacitáslekérések nem 
vonatkoznak.

Módosítás 260
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kizárólag regionális vasúti áruszállítási 
szolgáltatást nyújtó vasúttársaságok;

c) a kizárólag regionális vasúti áruszállítási 
szolgáltatásokat olyan hálózatokon nyújtó 
vasúttársaságok, amelyeket kizárólag az 1. 
pont bekezdés hatálya alá nem tartozó 
vasúttársaság használ, mindaddig, amíg e 
vasúttársaságon túlmenően egy másik 
kérelmező is kapacitást kér az adott 
hálózaton;

Or. en

Indokolás

Amennyiben az érintett vasúttársaság nem tartozik az 1. pont hatálya alá, az ott üzemelő 
egyetlen vasúttársaság mentesíthető a kapcsolódó követelmények alól – különösen a biztosítás 
tekintetében –, mindaddig, amíg ugyanarra a hálózatra további kapacitáslekérések nem 
vonatkoznak.

Módosítás 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A tagállamok kizárhatják a II., III. és 
IV. fejezet alkalmazási köréből azokat a 
vasúti infrastruktúrákat, amelyek 
nyomtávja eltér az Unión belüli fő vasúti 
hálózat nyomtávjától, továbbá amelyek 
autonómak és kizárólag regionális 
áruszállítás céljára használatosak.

Or. en

Indokolás

A 2001/14/EK irányelv 1. cikkének c) pontja szerint létrejött vállalatok felépítése és üzleti 
érdekei eltérnek azon vállalatokéitól, amelyek a fő infrastruktúra keretébe tartoznak, illetve a 
tagállamokban működő vállalatokéitól. Az uniós jogszabályok nem okozhatnak zavart és 
további terheket az olyan regionális széles nyomtávú üzemeltetők üzleti tevékenysége 
tekintetében, amelyek a régió és a helyi gazdaság tekintetében gazdasági és szociális 
hozzáadott értéket képviselnek. A tagállamoknak az ilyen vonalakat és üzemeltetőket ki kell 
zárniuk a II., III. és IV. fejezet alkalmazási köréből, és rendelkezniük kell mozgástérrel az 
egyes üzleti vállalkozások sajátos körülményeire vonatkozó egyedi döntések tekintetében.

Módosítás 262
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok kizárhatják a 31. cikk 
(5) bekezdésének alkalmazási köréből 
azokat a járműveket, amelyek olyan 
harmadik országban üzemelnek vagy 
fognak üzemelni, amelyek hálózatának 
nyomtávja eltér az Unión belüli fő vasúti 
hálózat nyomtávjától.

Or. en
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Módosítás 263
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek a 43. cikk (1) 
bekezdésében, a VIII. melléklet 4.b) 
pontjában és a IX. mellékletben előírttól 
eltérő kapacitáselosztási időszakokról és 
határidőkről, a harmadik országbeli 
pályahálózat-működtetőkkel 
együttműködésben menetvonalak 
létrehozásáról olyan hálózatokon, 
amelyek nyomtávja eltér az Unión belüli 
fő vasúti hálózat nyomtávjától.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a balti államok sajátos helyzetének figyelembevételét szolgálja, amelyek az 
Európai Unió hálózatának többi részétől eltérő, 1520 mm-es nyomtávot kezelnek.

Módosítás 264
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vasúti infrastruktúrán üzemelő 
személyszállítási szolgáltatások számára 
fenntartott helyi és regionális különálló 
hálózatok;

a) a vasúti infrastruktúrán üzemelő 
személyszállítási szolgáltatások számára 
fenntartott helyi és regionális különálló 
hálózatok és az azokon vonatokat 
üzemeltető vasúttársaságok;

Or. en

Indokolás

A lehetséges mentesítés kiegészítése és hatályának pontosítása.
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Módosítás 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vasúti infrastruktúrán üzemelő 
személyszállítási szolgáltatások számára 
fenntartott helyi és regionális különálló 
hálózatok;

a) a vasúti infrastruktúrán üzemelő 
személyszállítási és áruszállítási
szolgáltatások számára fenntartott helyi és 
regionális különálló hálózatok;

Or. en

Módosítás 266
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kizárólag városi és városkörnyéki 
vasúti személyszállítás számára fenntartott 
hálózatok;

b) a kizárólag városi és városkörnyéki 
személyszállításnak kizárólagosan egy
olyan vasúttársaság általi üzemeltetésére 
használt hálózatok, amely nem tartozik az 
(1) bekezdés hatálya alá, és addig, amíg e 
vasúttársaságon túlmenően egy másik 
kérelmező is kapacitást kér az adott 
hálózaton;

Or. en

Indokolás

Pontosítás arra vonatkozóan, hogy milyen típusú regionális személyszállító hálózatok és 
szolgáltatások zárhatóak ki, amennyiben nem tartoznak az (1) bekezdés hatálya alá.

Módosítás 267
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kizárólag városi és városkörnyéki 
vasúti személyszállítás számára fenntartott 
hálózatok;

b) a kizárólag városi és városkörnyéki 
vasúti személyszállítás céljára használt 
hálózatok;

Or. en

Módosítás 268
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon magántulajdonban levő vasúti 
infrastruktúra, amelyet kizárólag az 
infrastruktúra tulajdonosa használ saját 
áruszállítási tevékenységére;

d) azon magántulajdonban levő vasúti 
infrastruktúra, amelyet kizárólag az 
infrastruktúra tulajdonosa használ saját 
áruszállítási tevékenységére és az érintett 
vasúttársaságok;

Or. en

Indokolás

A mentesítés kiegészítése és pontosítása.

Módosítás 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ezt az irányelvet a 6. cikk (1) bekezdése, 
valamint a 10., 11., 12. és a 28. cikk
kivételével nem kell alkalmazni azokra a 
vállalkozásokra, amelyeknek vasúti 
tevékenysége közúti járműveknek a 
Csatornaalagúton át, ingajáratban 
történő szállítására és közúti járműveknek 
a Csatornaalagúton át ingajáratban 

4. Ezt az irányelvet a 6. cikk (1) bekezdése, 
valamint a 10., 11., 12. és a 28. cikk 
kivételével nem kell alkalmazni a 
Csatornaalagúton áthaladó szállítási 
tevékenységekre és az ezeket üzemeltető 
vállalkozásokra.
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történő szállítására korlátozódik. 

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi irányelvek nem felelnek meg a magánjogi-pénzügyi modell alapján megépített, 
állami források igénybe vétele nélküli önálló finanszírozáson alapuló, a folyamatos 
teljesítményre való törekvést és az új belépők hozzáférését feltételező Csatornaalagútnak. E 
módosítás egyszerűsíti, és világossá teszi a Csatornaalagút szállítási tevékenységeire 
vonatkozó mentességeket.

Módosítás 270
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amely elsősorban a 
vasúti infrastruktúra létrehozásáért, 
irányításáért és fenntartásáért felelős, 
beleértve a forgalomirányítást, az 
ellenőrző-irányító és a jelzőrendszert; a 
pályahálózat-működtető funkciói egy 
hálózaton vagy annak egy részén 
megoszthatók több szervezet vagy cég 
között;

(2) „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amelynek feladatai 
körébe tartozik a vasúti infrastruktúra 
létrehozása, irányítása és fenntartása, és 
abba történő beruházás, valamint a 
biztonsági kérdések a forgalomirányítás, 
az ellenőrző-irányító és a jelzőrendszer és 
valamennyi kapcsolódó tevékenység; a 
pályahálózat-működtető hozza meg a 
menetvonal-meghatározásra, a 
rendelkezésre álló kapacitás értékelésére 
és ennek alapján történő menetvonal-
kiosztásra vonatkozó döntéseket, beleértve 
a megfelelően megállapított 
infrastruktúra-használati díjak 
meghatározását és beszedését;

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-működtető feladatai körébe tartozik az összes kapcsolódó kulcsfeladat, 
beleértve a menetvonal-kiosztást mint végső üzemeltetési szakaszt az engedélyezett 
vasúttársaságoknak az érintett hálózaton történő biztonságos és megbízható üzemelésének 
biztosítása érdekében: az üzemeltetési modell szervezeti megválasztása a pályahálózat-
működtető felelősségi körébe tartozik.
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Módosítás 271
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amely elsősorban a 
vasúti infrastruktúra létrehozásáért  , 
irányításáért  és fenntartásáért felelős, 
beleértve a forgalomirányítást, az 
ellenőrző-irányító és a jelzőrendszert  ; a 
pályahálózat-működtető funkciói egy 
hálózaton vagy annak egy részén 
megoszthatók több szervezet vagy cég 
között;

2. „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amely semmilyen 
módon nem része, illetve közvetlenül vagy 
közvetve kapcsolt vállalkozása egy 1. pont 
szerinti vállalkozásnak, és elsősorban a 
vasúti infrastruktúra létrehozásáért, 
irányításáért  és fenntartásáért felelős, 
beleértve a forgalomirányítást, az 
ellenőrző-irányító és a jelzőrendszert  ; a 
pályahálózat-működtető funkciói egy 
hálózaton vagy annak egy részén 
megoszthatók több szervezet vagy cég 
között;

Or. nl

Módosítás 272
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amely elsősorban a 
vasúti infrastruktúra létrehozásáért, 
irányításáért és fenntartásáért felelős, 
beleértve a forgalomirányítást, az 
ellenőrző-irányító és a jelzőrendszert; a 
pályahálózat-működtető funkciói egy 
hálózaton vagy annak egy részén 
megoszthatók több szervezet vagy cég 
között;

(2) „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amely elsősorban a 
vasúti infrastruktúra létrehozásáért, 
irányításáért és fenntartásáért felelős, 
beleértve a forgalomirányítást, az 
ellenőrző-irányító és a jelzőrendszert; a 
pályahálózat-működtető alapvető funkciói 
a következők: a menetvonal-kijelölésre 
vonatkozó döntéshozatal, ideértve a 
rendelkezésre állás meghatározását és 
felmérését, valamint az egyes egyedi 
menetvonalak elosztását is, valamint az 
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infrastruktúra-használati díjakra 
vonatkozó döntések, ideértve a díjak 
meghatározását és beszedését;

Or. en

Módosítás 273
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amely elsősorban a 
vasúti infrastruktúra létrehozásáért, 
irányításáért  és fenntartásáért felelős, 
beleértve a forgalomirányítást, az 

ellenőrző-irányító és a jelzőrendszert; a 
pályahálózat-működtető funkciói egy 
hálózaton vagy annak egy részén 
megoszthatók több szervezet vagy cég 
között;

2. „pályahálózat-működtető”: olyan 
szervezet vagy cég, amely elsősorban a 
vasúti infrastruktúra létrehozásáért, 
irányításáért  és fenntartásáért felelős, 
beleértve a forgalomirányítást, az 

ellenőrző-irányító és a jelzőrendszert; a 
pályahálózat-működtető funkciói egy 
hálózaton vagy annak egy részén 
megoszthatók több szervezet vagy cég 
között; ezek közé tartoznak: a menetvonal-
elosztásról szóló döntéshozatal, ideértve a 
konkrét menetvonalak rendelkezésre 
állásának meghatározását és értékelését, 
valamint kiosztását, továbbá az 
infrastruktúrahasználati díjakról szóló 
döntések, ideértve a díjak megállapítását 
és beszedését, a 29. cikk (1) bekezdésének 
rendelkezései sérelme nélkül, valamint az 
infrastruktúrára fordított beruházások;

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás az előadó álláspontját tükrözi, amely azt támogatja, hogy az alapvető funkciók 
II. mellékletben szereplő fogalommeghatározását helyezzék át a pályahálózat-működtető
fogalommeghatározásába. A módosítás utal a 29. cikk (1) bekezdésére, amely díjak 
kialakításáról, megállapításáról és beszedéséről rendelkezik, és előírja, hogy az említett 
díjakat a nemzeti parlamentek határozzák meg, amennyiben ez alkotmányosan megengedett 
(lásd a 29. cikk (1) bekezdésének módosítását).
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Módosítás 274
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. ,,szabályozó szervezet”: olyan hatóság, 
amely a tagállamon belül a vonatkozó 
jogszabályok helyes alkalmazását 
felügyeli, és amelyet semmilyen módon 
nem vonnak be a politikai 
döntéshozatalba, és amely teljesen 
független a vállalkozásoktól, különösen az 
1. és 2. pont szerinti vállalkozásoktól, 
valamint az adott tagállam szakpolitikai 
szervétől;

Or. nl

Módosítás 275
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) „intézményi függetlenség: két külön, 
nem azonos vállalathoz tartozó jogalany 
közötti elkülönítés”;

Or. en

Módosítás 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás”: olyan személyszállítási 

5) „nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás”: olyan személyszállítási 
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szolgáltatás, amelynek során a vonat 
valamely tagállam legalább egy határán 
áthalad, és amelynek fő célja a különböző 
tagállamok állomásai közötti 
személyszállítás; a vonatot egyesíthetik 
és/vagy szétválaszthatják, és a különböző 
vasúti szerelvények különböző 
kiindulási és célállomással 
rendelkezhetnek, feltéve, hogy valamennyi 
vasúti kocsi legalább egy határon áthalad;

szolgáltatás, amelynek során a vonat 
valamely tagállam legalább egy határán 
áthalad, és amelynek fő célja a különböző 
tagállamok állomásai közötti 
személyszállítás; a vonatot egyesíthetik 
és/vagy szétválaszthatják, és a különböző 
vasúti szerelvények különböző 
kiindulási és célállomással 
rendelkezhetnek, feltéve, hogy valamennyi 
vasúti kocsi legalább egy határon áthalad;
az 1370/2007/EK rendelet keretében 
folytatott városi, városkörnyéki, regionális 
határokon átnyúló szállítási szolgáltatások 
nem minősülnek nemzetközi 
személyszállítási szolgáltatásoknak;

Or. fr

Indokolás

Az 1370/2007/EK rendelet keretében folytatott városi, városkörnyéki, regionális határokon 
átnyúló szállítási szolgáltatások nem tekintendők nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatásoknak, amennyiben ugyanazon szerepet töltik be, és ugyanazon helyi igényeket 
elégítenek ki, mint más városi, városkörnyéki és regionális szállítási szolgáltatások.

Módosítás 277
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás”: olyan személyszállítási 
szolgáltatás, amelynek során a vonat 
valamely tagállam legalább egy határán 
áthalad, és amelynek fő célja a különböző 
tagállamok állomásai közötti 
személyszállítás; a vonatot egyesíthetik 
és/vagy szétválaszthatják, és a különböző 
vasúti szerelvények különböző 
kiindulási és célállomással 
rendelkezhetnek, feltéve, hogy valamennyi 
vasúti kocsi legalább egy határon áthalad;

5) „nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás”: olyan személyszállítási 
szolgáltatás, amelynek során a vonat 
valamely tagállam legalább egy határán 
áthalad, és amelynek fő célja a különböző 
tagállamok állomásai közötti 
személyszállítás; a határon átnyúló 
régióban folytatott regionális szállítás 
kivételével; a vonatot egyesíthetik és/vagy 
szétválaszthatják, és a különböző vasúti 
szerelvények különböző kiindulási és 
célállomással rendelkezhetnek, feltéve, 
hogy valamennyi vasúti kocsi legalább egy 
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határon áthalad;

Or. fr

Indokolás

A „régió” fogalmát földrajzi értelemben kell venni.

Módosítás 278
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „városi és elővárosi szolgáltatások”: 
olyan szállítási szolgáltatások, amelyeket 
egy városközpont vagy agglomeráció 
szállítási igényei, továbbá egy ilyen 
központ vagy városcsoport és 
vonzáskörzete között felmerülő szállítási 
igények kielégítése érdekében végeznek,

(6) „városi és elővárosi szolgáltatások”: 
olyan, a vágányhoz kötött metró és 
villamos módozaton kívüli hálózaton 
üzemeltetett vasúti szolgáltatások, 
amelyeket egy városközpont vagy 
agglomeráció szállítási igényei, továbbá 
egy ilyen központ vagy városcsoport és 
vonzáskörzete között felmerülő szállítási 
igények kielégítése érdekében végeznek,

Or. en

Indokolás

Pontosítás a kapcsolódó vasúti hálózatok és az e hálózatokon üzemelő érintett vasúti 
szolgáltatások azonosítására.

Módosítás 279
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „regionális szolgáltatások”: egy régió
szállítási igényeit kielégítő szállítási 
szolgáltatások.

(7) „regionális szolgáltatások”: egy 
tagállam egy vagy több régiójának, vagy 
két tagállam határon átnyúló régiójának
szállítási igényeit kielégítő szállítási 
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szolgáltatások. 

Or. fr

Indokolás

A „régió” fogalmát földrajzi értelemben kell venni.

Módosítás 280
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „átmenő vasúti szolgáltatás”: az Unió 
területén, áruk be- vagy kirakodása 
nélkül, és/vagy utasok felvétele vagy 
leszállása nélkül végzett áthaladás;

(8) „átmenő vasúti szolgáltatás”: olyan
áruk és/vagy utasok szállítása, 
akik/amelyek kiindulási és célállomása az 
Unió területén kívül van;

Or. en

Módosítás 281
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „kérelmező”: közszolgáltatást nyújtó 
vagy az infrastruktúrakapacitás 
megszerzésében kereskedelmi 
érdekeltséggel bíró vasúttársaság valamint 
egyéb természetes vagy jogi személy, 
például az 1370/2007/EK rendeletben 
említett illetékes hatóságok, továbbá 
fuvaroztatók, szállítmányozók és 
kombinált fuvarozással foglalkozó 
szállítók;

(12) „kérelmező”: közszolgáltatást nyújtó 
vagy az infrastruktúrakapacitás 
megszerzésében kereskedelmi 
érdekeltséggel bíró vasúttársaság valamint 
egyéb természetes vagy jogi személy, 
például az 1370/2007/EK rendeletben 
említett illetékes hatóságok, továbbá 
fuvaroztatók, szállítmányozók és 
kombinált fuvarozással foglalkozó 
szállítók, amennyiben a nemzeti 
rendelkezések ezt előírják;

Or. fr
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Indokolás

A vasúti szolgáltatókra kell bízni a szállítási tervük összeállítását, és a tagállamokra kell bízni 
az engedélyezett jelentkezők definíciójára vonatkozó szabályok meghatározását.

Módosítás 282
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „kérelmező”: közszolgáltatást nyújtó 
vagy az infrastruktúrakapacitás 
megszerzésében kereskedelmi 
érdekeltséggel bíró vasúttársaság valamint 
egyéb természetes vagy jogi személy, 
például az 1370/2007/EK rendeletben 
említett illetékes hatóságok, továbbá 
fuvaroztatók, szállítmányozók és 
kombinált fuvarozással foglalkozó 
szállítók;

(12) „kérelmező”: közszolgáltatást nyújtó 
vagy az infrastruktúrakapacitás 
megszerzésében kereskedelmi 
érdekeltséggel bíró, vasúti szolgáltatások 
üzemeltetésére engedéllyel rendelkező
vasúttársaság;

Or. en

Indokolás

A visszaélések vagy vágánykereskedelmi gyakorlatok mellőzésével történő 
kapacitáslekötéshez szükséges összetett és sajátos mászaki ismeretekre tekintettel az 
engedélyezett vállalkozás engedéllyel rendelkező vasúti vállalkozás. A lehetséges kérelmezők 
körének például szállítmányozókra vagy csomagküldő szolgálatokra történő további 
kiterjesztése nem áll összhangban a 913/2010/EU rendelet 15. cikkével.

Módosítás 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „kérelmező”: közszolgáltatást nyújtó 
vagy az infrastruktúrakapacitás 
megszerzésében kereskedelmi 

12. „kérelmező”: a saját területén vasúti 
szolgáltatások nyújtására engedéllyel 
rendelkező vasúttársaság, valamint az erre 
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érdekeltséggel bíró vasúttársaság, valamint 
egyéb természetes vagy jogi személy, 
például az 1370/2007/EK rendeletben 
említett illetékes  hatóságok, továbbá 
fuvaroztatók, szállítmányozók és 
kombinált fuvarozással foglalkozó 
szállítók;

lehetőséget biztosító tagállamokban a
közszolgáltatást nyújtó vagy az 
infrastruktúra-kapacitás megszerzésében 
kereskedelmi érdekeltséggel bíró egyéb 
természetes és/vagy jogi személy, például 
az 1370/2007/EK rendeletben említett 
illetékes hatóságok, továbbá fuvaroztatók, 
szállítmányozók és kombinált fuvarozással 
foglalkozó szállítók;

Or. de

Indokolás

Helytelen egységes szerkezetbe foglalás. A megfogalmazás megfelel a 2001/14/EK 
irányelvnek. Semmi esetre sem vezet pótlólagos kapacitásokhoz, ha a vasúttársaságokon kívül 
mások is menetvonalat kérelmeznek. Ellenkezőleg: csupán egy szűkösen rendelkezésre álló 
jószággal, a vasúti közlekedési utakkal való kereskedés előtt nyitja meg az utat. Előre látni 
lehet, hogy emiatt az égbe fognak szökni a menetvonalak árai. A közszolgáltatások nyújtóit így 
magasabb költségek terhelnék.

Módosítás 284
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „kérelmező”: közszolgáltatást nyújtó 
vagy az infrastruktúrakapacitás 
megszerzésében kereskedelmi 
érdekeltséggel bíró vasúttársaság valamint 
egyéb természetes vagy jogi személy, 
például az 1370/2007/EK rendeletben 
említett illetékes  hatóságok, továbbá 
fuvaroztatók, szállítmányozók és 
kombinált fuvarozással foglalkozó 
szállítók;

12) „kérelmező”: a saját területén vasúti 
szolgáltatások nyújtására engedéllyel 
rendelkező vasúttársaság, valamint az erre 
lehetőséget biztosító tagállamokban a
közszolgáltatást nyújtó vagy az 
infrastruktúra-kapacitás megszerzésében 
kereskedelmi érdekeltséggel bíró egyéb 
természetes és/vagy jogi személy, például 
az 1370/2007/EK rendeletben említett 
illetékes hatóságok, továbbá fuvaroztatók, 
szállítmányozók és kombinált fuvarozással 
foglalkozó szállítók;

Az erre kialakított folyosókon zajló 
áruforgalomra a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti 
hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 
913/2010/EU európai parlamenti és 
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tanácsi rendelet 1 5. cikkének 
rendelkezései alkalmazandók.
________________
1 HL L 276., 2010.10.20., 22. o.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a tagállamok maguk döntenek arról, hogy 
más személyek vagy jogi személyek kérelmezhetnek-e infrastruktúrakapacitást. Csak a 
913/2010/EU rendelet alapján létrehozott árufuvarozási folyosókra terjesztették ki 
általánosan a rendelkezést, világosan kikötve, hogy ez arra az esetre szól, ha ezeket a 
kapacitásokat nem használják ki.

Módosítás 285
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a) A szabályozó hatóság egy önálló és 
független hatóság, amelyet az egyes 
tagállamokban ezen irányelv 55. cikkében 
meghatározott szabályok szerint hoznak 
létre.

Or. fr

Indokolás

A verseny csak a közösség és képviselői által kifejezett igények kielégítésének az eszköze lehet, 
és nem jelenthet célt. Az általános érdekű szolgáltatások elősegítésének gondolata alapján 
szükséges e célok átalakítása és ezért a szabályozó hatóságok szerepe központi jellegű.

Módosítás 286
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) „alapvető infrastruktúra”: olyan 
infrastruktúra, amelynek vonatkozásában 
az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– a berendezést üzemeltető vállalkozás az 
adott piacon erőfölényben van,
– a szolgáltatási infrastruktúrát 
üzemeltető vállalkozás műszakilag képes a 
hozzáférés biztosítására,
– az infrastruktúrához való hozzáférés 
megtagadása valószínűleg teljesen 
kiiktatja a versenyt, mivel egy másik 
infrastruktúra elkészítése fizikai vagy 
gazdasági értelemben lehetetlen,
– az infrastruktúra elengedhetetlen egy 
ugyanolyan hatékony vasúttársaság 
üzemeltetéséhez, és
– az infrastruktúrához való hozzáférés 
megtagadására objektív indok nincs.
Alapvető infrastruktúrát bármely vállalat 
üzemeltethet, legyen az pályahálózat-
működtető, vasúttársaság vagy harmadik 
személy.

Or. en

Indokolás

Az „alapvető infrastruktúra” pontosítása – a fogalom jövőbeni értelmezési problémái 
megelőzése érdekében – valamennyi érdekelt számára jelentőséggel bír.

Módosítás 287
Mathieu Grosch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) „alapvető infrastruktúra”: olyan 
infrastruktúra, amelynek vonatkozásában 
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az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
- a szolgáltatás elengedhetetlen a 
vasúttársaság üzemeltetője számára a 
hatékony üzemelés érdekében, különösen 
új versenytársak esetében;
– a szolgáltatási infrastruktúrát 
üzemeltető vállalkozás rendelkezik a 
kapacitással és műszakilag képes a 
hozzáférés biztosítására a gazdasági és 
szociális vonatkozású feltételek szerint,
– az infrastruktúrához való hozzáférés 
megtagadása valószínűleg teljesen 
kiiktatja a versenyt, mivel egy másik 
infrastruktúra elkészítése fizikai vagy 
gazdasági értelemben lehetetlen.

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás a kiegyensúlyozott felfogás, mivel mindkét érdeket figyelembe 
veszi. Egyfelől hozzájárul a tisztességes versenyhez azzal, hogy meggátolja az 
infrastruktúrákat üzemeltető vállalatokat az új versenytársakkal szembeni, az alapvető 
infrastruktúrák megtagadásában megnyilvánuló megkülönböztetésben. Másfelől viszont az 
alapvető infrastruktúrák birtokában lévő vállalkozások nem kényszeríthetőek arra, ami 
kapacitási vagy műszaki problémák miatt egyszerűen lehetetlen.

Módosítás 288
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
irányítás, az adminisztráció és a 
üzemeltetési, gazdasági és számviteli 
ügyekre kiterjedő belső ellenőrzés 
tekintetében a tagállamok közvetlen vagy 
közvetett tulajdonába vagy ellenőrzése alá 
tartozó vasúttársaságok független 
státusszal, és ennek megfelelően 
elsősorban az államétól elkülönített 
vagyonnal, költségvetéssel és könyveléssel 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
irányítás, az adminisztráció és a 
üzemeltetési, gazdasági és számviteli 
ügyekre kiterjedő belső ellenőrzés 
tekintetében a vasúttársaságok tulajdoni 
viszonyaikra tekintet nélkül független 
státusszal, és ennek megfelelően 
elsősorban a pályahálózat-működtetőétől
elkülönített vagyonnal, költségvetéssel és 
könyveléssel rendelkezzenek.
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rendelkezzenek.

Or. en

Indokolás

A vasúttársaság vonatkozó kötelezettségét annak magán- vagy állami tulajdonú jogállására 
tekintet nélkül, és a pályahálózat-működtető feladatai és tevékenységei összefüggéseiben kell 
vizsgálni.

Módosítás 289
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pályahálózat-működtető a tagállamok 
által kialakított díjszabás és felosztási 
keretek és egyes szabályok betartása 
mellett felelős saját üzemeltetéséért, 
adminisztrációjáért és belső ellenőrzéséért.

(2) A pályahálózat-működtető a tagállamok 
által kialakított díjszabás és felosztási 
keretek és egyes szabályok betartása 
mellett felelős saját üzemeltetéséért, 
adminisztrációjáért és belső ellenőrzéséért, 
azaz önálló vállalkozásként saját 
irányítása alatt valamennyi szolgáltatási 
részleggel rendelkeznie kell.

Or. nl

Indokolás

Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy megerősítse a pályahálózat-működtető függetlenségét. 
A pályahálózat-működtetőnek minden olyan részleggel – többek között saját pénzügyi, jogi, 
informatikai és stratégiai részleggel – rendelkeznie kell, amelyre egy önálló vállalkozásnak a 
zavartalan működéshez szüksége van.

Módosítás 290
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A pályahálózat-működtető irányítja 
saját informatikai részlegeit annak 
érdekében, hogy a különleges üzleti 
információk megfelelő védelemben 
részesüljenek.

Or. nl

Indokolás

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen egy ernyőszervezettel és az egyéb társaságokkal 
szembeni valódi függetlenség, fontos, hogy minden pályahálózat-működtető saját informatikai 
részleggel rendelkezzen.

Módosítás 291
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok emellett biztosítják, 
hogy az egymástól nem teljes mértékben 
független vasúttársaságok és 
pályahálózat-működtetők felelősek 
legyenek a saját személyzeti politikájukért.

Or. nl

Indokolás

Mivel a pályahálózat-működtetőnek független döntéseket kell tudni hoznia, saját személyzeti 
politikájáért is teljes mértékben felelnie kell. A személyzeti politika területén a teljes 
függetlenség hiánya azonban veszélybe sodorja ezt a célkitűzést.

Módosítás 292
Sabine Wils

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

A vasúttársaságok kereskedelmi elvek 
alapján történő igazgatása

A vasúttársaságok igazgatása

Or. en

Indokolás

Sem az általánosabb makrogazdasági célkitűzések nem kerülnek figyelembe vételre, sem az a 
tény, hogy a vasúttársaságok és a vasúti infrastruktúra szolgáltatások az általános érdekű 
szolgáltatások részét alkotják, ezért nem korlátozódnak a kereskedelmi elvekre, amelyekre a 
közszolgáltatási kötelezettségeket meghatározó tagállami döntések már nem hivatkoznak.

Módosítás 293
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
vasúttársaságaik a tevékenységeiket a 
piachoz igazíthassák, és e tevékenységeket 
az irányító szerveik hatáskörében 
kezelhessék annak érdekében, hogy 
hatékony és megfelelő szolgáltatásokat 
nyújthassanak a szolgáltatás megkívánt 
minőségéhez szükséges lehető 
legalacsonyabb árakon.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
vasúttársaságaik a tevékenységeiket a 
piachoz igazíthassák, valamint megbízható
és megfelelő szolgáltatásokat 
nyújthassanak a vasúti szállítás mint 
közérdekű szolgáltatás keretében.

Or. en

Indokolás

A vasúttársaságok átállása a megfelelő piacorientáltságra nem érintheti az érintett 
tagállammal kötött szerződésben előírt közszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
kötelezettségüket.

Módosítás 294
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságokat a kereskedelmi 
társaságokra alkalmazandó elvek szerint 
kell igazgatni, tulajdonosuk kilététől 
függetlenül. Ez érvényes a 
közszolgáltatások nyújtására vonatkozó, a 
tagállamok által előírt kötelezettségeikre, 
valamint az állam illetékes hatóságaival 
kötött közszolgáltatási szerződéseikre is.

A vasúttársaság igazgatótanácsa viseli a 
kizárólagos felelősséget a vállalat 
irányításáért, és törekednie kell a 
részvényesek, az alkalmazottak és a köz 
érdekeinek figyelembevételére.

Or. en

Indokolás

Mivel hivatkozás történik a vállalkozás funkcióira és feladataira, egy egyértelműbb 
fogalommeghatározásnak kell azonosítania az igazgatótanács felelősségét, amely szervnek –
minden vállalkozásban – a részvényesek és a köz érdekében kell eljárnia, a formától és a 
szükséges iránymutatásoktól függően.

Módosítás 295
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vasúttársaságok határozzák meg saját 
üzleti terveiket, beleértve saját 
finanszírozási és befektetési programjaikat 
is. Az ilyen tervek célja a társaságok
pénzügyi egyensúlyának megteremtése, és 
az egyéb műszaki, kereskedelmi és 
pénzügyi igazgatási célok elérése; e 
tervekben fel kell tüntetni a fenti célok 
megvalósítására szolgáló eszközöket is.

(2) A vasúttársaságok határozzák meg saját 
üzleti terveiket, beleértve saját 
finanszírozási és befektetési programjaikat 
is.

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdésben megadott pontosítás a második mondatot feleslegessé teszi.
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Módosítás 296
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vasúttársaságok határozzák meg saját 
üzleti terveiket, beleértve saját 
finanszírozási és befektetési programjaikat 
is. Az ilyen tervek célja a társaságok
pénzügyi egyensúlyának megteremtése, és 
az egyéb műszaki, kereskedelmi és 
pénzügyi igazgatási célok elérése; e 
tervekben fel kell tüntetni  a fenti célok 
megvalósítására szolgáló  eszközöket is.

(2) A vasúttársaságok határozzák meg saját 
üzleti terveiket, beleértve saját 
finanszírozási és befektetési programjaikat 
is. Az ilyen tervek célja pénzügyi 
egyensúlyuk, és a maximális 
hatékonyságra, eredményességre és 
versenyképességre irányuló műszaki, 
kereskedelmi és pénzügyi igazgatási célok 
elérése; a költségvetéseikben fel kell 
tüntetni és meg kell vizsgálni a fenti célok 
megvalósítására szolgáló  eszközöket is.

Or. es

Indokolás

Célokat kell kitűzni a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében, amelyet ugyanakkor a 
hatékonyságra, eredményességre, versenyképességre és szolgáltatás javítására irányuló 
egyértelmű kritériumoknak kell kísérniük.

Módosítás 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) beindíthatnak új tevékenységeket a 
vasúti üzletághoz kapcsolódó területeken.

e) beindíthatnak új tevékenységeket a 
vasúti üzletághoz kapcsolódó területeken, 
ezen irányelv rendelkezéseinek sérelme 
nélkül;

Or. fr
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Indokolás

E módosítás célja annak elkerülése, hogy a pályahálózat-működtetők és vasúti szállítási 
vállalatok javára megjelenő új tevékenységek az irányelv rendelkezéseivel ellentétesek 
legyenek.

Módosítás 298
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a tagállam közvetlenül 
vagy közvetetten tulajdonolja vagy 
ellenőrzi a vasúttársaságot, az igazgatásra 
vonatkozó ellenőrzési joga nem lépi túl 
azokat az igazgatásra vonatkozó 
ellenőrzési jogokat, amelyeket a nemzeti 
társasági jog a magántulajdonban lévő 
részvénytársaságok részvényeseinek nyújt. 
A (3) bekezdésben említett politikai 
irányvonalak, melyeket az állam a 
részvényesi ellenőrzés gyakorlása 
keretében a társaságok számára 
meghatározhat, csupán általános 
természetűek lehetnek, és nem 
befolyásolhatják a vállalatvezetés egyes 
üzleti döntéseit.

törölve

Or. fr

Indokolás

a tagállamokra kell bízni a nemzeti vállalatok jogállásának meghatározását. Az állami kezelés 
nem tiltható meg az opportunista magánszféra általi kezelés utóbbi időben tapasztalt 
tévútjával szemben, amely a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságot előidézte.

Módosítás 299
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a tagállam közvetlenül 
vagy közvetetten tulajdonolja vagy 
ellenőrzi a vasúttársaságot, az igazgatásra 
vonatkozó ellenőrzési joga nem lépi túl 
azokat az igazgatásra vonatkozó 
ellenőrzési jogokat, amelyeket a nemzeti 
társasági jog a magántulajdonban lévő 
részvénytársaságok részvényeseinek nyújt. 
A (3) bekezdésben említett politikai 
irányvonalak, melyeket az állam a 
részvényesi ellenőrzés gyakorlása 
keretében a társaságok számára 
meghatározhat, csupán általános 
természetűek lehetnek, és nem 
befolyásolhatják a vállalatvezetés egyes 
üzleti döntéseit.

törölve

Or. en

Indokolás

A teljes felelősséget az igazgatótanács viseli, amely a megfelelő ügyvezetési útmutatások 
végrehajtása révén tiszteletben fogja tartani a részvényesek akaratát.

Módosítás 300
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastruktúra igazgatása és a szállítási 
tevékenység, valamint a szállítási 
tevékenységek különböző típusainak
elkülönítése

Az infrastruktúra igazgatása és a szállítási 
tevékenységek elkülönítése

Or. en

Indokolás

A három meglévő irányelv egyesítésének hatóköre nem terjed ki a már megállapított 
kritériumokon túlmutató, új elválasztó kritériumok felvételére.
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Módosítás 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Számviteli elkülönítés Tényleges elkülönítés

Or. fr

Indokolás

E módosítással a cím kiigazítása a cél, „tényleges” elkülönítés (jogi, szervezeti és 
döntéshozatali) előírásával a pályahálózat-működtetők és a szállítási vállalatok között, ami a 
piacnyitás és a valódi európai vasúti hálózat megvalósulásának alapvető eleme.

Módosítás 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Számviteli elkülönítés Átlátható számviteli elkülönítés

Or. en

Módosítás 303
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vasúttársaságok által nyújtott szállítási 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzletág, 
illetve a vasúti infrastruktúra 
üzemeltetéséhez kapcsolódó üzletág külön-

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vasúttársaságok által nyújtott szállítási 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzletág, 
illetve a vasúti infrastruktúra 
üzemeltetéséhez kapcsolódó üzletág külön-
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külön eredménykimutatást és mérleget 
készítsen, és tegyen közzé. Az e területek 
egyikének kifizetett állami támogatás nem 
irányítható át a másik területre.

külön eredménykimutatást és mérleget 
készítsen, és tegyen közzé. Az e területek 
egyikének kifizetett állami támogatás nem 
irányítható át a másik területre, kivéve, ha 
azok nem kapcsolódnak a 
közszolgáltatásként nyújtott szállítási 
szolgáltatások keretében fennálló 
közszolgáltatási kötelezettség 
kompenzálásához.

Or. en

Indokolás

Az átirányítás megengedett kifejezett felhatalmazás alapján és abban az esetben, ha a 
vasúttársaság számára a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében megengedett egy 
meghatározott vasúti hálózaton való működés.

Módosítás 304
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vasúttársaságok által nyújtott szállítási 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzletág, 
illetve a vasúti infrastruktúra 
üzemeltetéséhez kapcsolódó üzletág külön-
külön eredménykimutatást és mérleget 
készítsen, és tegyen közzé. Az e területek 
egyikének kifizetett állami támogatás nem 
irányítható át a másik területre.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vasúttársaságok által nyújtott szállítási 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzletág, 
illetve a vasúti infrastruktúra 
üzemeltetéséhez kapcsolódó üzletág külön-
külön eredménykimutatást és mérleget 
készítsen, és tegyen közzé. Az e területek 
egyikének kifizetett állami támogatás és 
pályahasználati díj nem irányítható át a 
másik területre.

Or. en

Módosítás 305
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés



PE467.166v01-00 102/194 AM\870642HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok azt is előírhatják, hogy ez 
az elkülönítés azonos vállalkozáson belül 
elhatárolt részlegek megszervezését 
követeli meg, vagy azt, hogy az 
infrastruktúrát és a szállítási 
szolgáltatásokat  külön egységek 
igazgassák.

2. A tagállamok azt is előírhatják, hogy ez 
az elkülönítés azonos vállalkozáson belül 
elhatárolt részlegek megszervezését 
követeli meg, vagy azt, hogy az 
infrastruktúrát és a szállítási 
szolgáltatásokat  külön egységek 
igazgassák. A szerkezeti elválasztás terén 
elfogadott opcióknak a verseny 
fejlesztését, a beruházások folytatását, és a 
szolgáltatások költséghatékonyságát kell 
célul kitűzniük.

Or. fr

Indokolás

A pályahálózat-működtetés és a szolgáltatások nyújtása közötti szerkezeti elválasztásra 
különböző modellek lehetségesek.

Módosítás 306
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előírják, hogy más 
jogalanynak nem irányítható át az 
infrastruktúra-használati díjakból 
származó jövedelem, az egyéb 
kereskedelmi tevékenységekből származó 
többlet és a pályahálózat-működtető 
állami támogatása.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés biztosítja, hogy amennyiben a pályahálózat-működtetés nem független a 
vasúttársaságoktól, a vasúttársaság más üzleti tevékenységek támogatása céljából ne 
profitáljon a pályahálózat-működtetőtől származó átirányításból, mivel ez nem kívánatos 
versenyelőnyt nyújtana ennek a vasúttársaságnak versenytársaival szemben, és így 
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piactorzítást eredményezne.

Módosítás 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előírják, hogy más 
jogalanynak nem irányítható át az 
infrastruktúra-használati díjakból 
származó jövedelem, az egyéb 
kereskedelmi tevékenységekből származó 
többlet és a pályahálózat-működtető 
állami támogatása.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés biztosítja, hogy amennyiben a pályahálózat-működtetés nem független a 
vasúttársaságoktól, a vasúttársaság más üzleti tevékenységek támogatása céljából ne 
profitáljon a pályahálózat-működtetőtől származó átirányításból, mivel ez nem kívánatos 
versenyelőnyt nyújtana ennek a vasúttársaságnak versenytársaival szemben, és így 
piactorzítást eredményezne.

Módosítás 308
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy külön-
külön eredménykimutatás és mérleg 
készüljön és kerüljön közzétételre egyfelől 
a vasúti árufuvarozási szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos üzleti 
tevékenységről, másfelől pedig a 
személyszállítási szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos tevékenységekről. 
A személyszállítási szolgáltatások 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy külön-
külön eredménykimutatás és mérleg 
készüljön és kerüljön közzétételre a vasúti 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
üzleti tevékenységről. A személyszállítási 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
tevékenységekért fizetett állami 
pénzeszközöket mint közszolgáltatásért 
kapott összegeket minden egyes 
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nyújtásával kapcsolatos tevékenységekért 
fizetett állami pénzeszközöket mint 
közszolgáltatásért kapott összegeket 
minden egyes közszolgáltatási szerződésre 
vonatkozóan elkülönítve kell kimutatni a 
megfelelő elszámolásokban; és nem 
irányíthatók át más közlekedési 
szolgáltatások nyújtásához vagy egyéb 
üzleti tevékenységekre.

közszolgáltatási szerződésre vonatkozóan 
elkülönítve kell kimutatni a megfelelő, a 
vasúttársaság tevékenységeihez 
kapcsolódó elszámolásokban.

Or. en

Indokolás

Túl sok előírás azon vállalkozások számára, amelyek meg tudnának felelni az általános 
előírásoknak saját költségvetésük meghatározásakor: az átláthatóság, a kereskedelmi 
bevételek, illetve az állami vagy magánpénzeszközök elkülönítése elegendő bizonyíték minden 
érintett tevékenység egyértelmű bemutatására.

Módosítás 309
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
különböző tevékenységi terület 
könyvelését úgy kell végezni, hogy az 
nyomon követhetővé tegye az egyik 
tevékenységi területre kifizetett állami 
pénzeszközöknek más tevékenységi 
területre történő átirányítása tilalmának 
betartását.

(4) Az infrastrukturális költségek teljes 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
(1), a (2a) és a (3) bekezdésben említett 
különböző tevékenységi terület 
könyvelését úgy kell végezni, hogy az 
nyomon követhetővé tegye az 
infrastruktúra-használati díjakból 
származó jövedelem, az egyéb 
kereskedelmi tevékenységekből származó 
többlet és a pályahálózat-működtetőnek 
kifizetett állami pénzeszközöknek másik
tevékenységi területre történő átirányítása 
tilalmának betartását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy figyelemmel lehessen kísérni a pályahálózat-működtetőtől más 
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területre történő bevételátirányítás tilalmának betartását. A tilalom biztosítja, hogy egy 
vasúttársaság se profitálhasson a versenyelőnyből.

Módosítás 310
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
különböző tevékenységi terület 
könyvelését úgy kell végezni, hogy az 
nyomon követhetővé tegye az egyik 
tevékenységi területre kifizetett állami
pénzeszközöknek más tevékenységi 
területre történő átirányítása tilalmának 
betartását.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
különböző tevékenységi terület 
könyvelését úgy kell végezni, hogy az 
nyomon követhetővé tegye az egyik 
tevékenységi területre kifizetett állami 
pénzeszközöknek és pályahasználati 
díjaknak más tevékenységi területre 
történő átirányítása tilalmának betartását. 
Ebből a célból a pályahálózat-működtető 
közzéteszi a bevételi adatait, megjelölve az 
állami forrásból és a pályahasználati 
díjakból származó bevételeket, illetve a 
vasúti infrastruktúra és berendezések 
karbantartására és felújítására 
végrehajtott beruházásokat.

Or. en

Módosítás 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett 
különböző tevékenységi terület 
könyvelését úgy kell végezni, hogy az 
nyomon követhetővé tegye az egyik 
tevékenységi területre kifizetett állami 
pénzeszközöknek más tevékenységi 
területre történő átirányítása tilalmának 

(4) Az infrastrukturális költségek teljes 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
(1), a (2a) és a (3) bekezdésben említett 
különböző tevékenységi terület 
könyvelését úgy kell végezni, hogy az 
nyomon követhetővé tegye az 
infrastruktúra-használati díjakból 
származó jövedelem, az egyéb 
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betartását. kereskedelmi tevékenységekből származó 
többlet és a pályahálózat-működtetőnek 
kifizetett állami pénzeszközöknek másik
tevékenységi területre történő átirányítása 
tilalmának betartását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy figyelemmel lehessen kísérni a pályahálózat-működtetőtől más 
területre történő bevételátirányítás tilalmának betartását. Ez a tilalom biztosítja, hogy egy 
vasúttársaság se profitálhasson a versenyelőnyből azáltal, hogy a pályahálózat-működtető 
bevételeiből finanszírozza vasúti szolgáltatási műveleteit.

Módosítás 312
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahálózat-működtető által ellátott 
alapvető funkciók függetlensége

A pályahálózat-működtető függetlensége

Or. en

Indokolás

Mivel a létező jogszabályszövegek csak a pályahálózat-működtető és a vasúttársaság 
viszonyában foglalkoznak a függetlenséggel, semmi szükség egy félrevezető és felesleges 
címre.

Módosítás 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A vállalatcsoportba való 
csoportosulás nem mond ellen e cikk 
rendelkezéseinek, amennyiben társasági 
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jogi szempontból szavatolt a vállalatok 
függetlensége.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás pontatlan, és többféle értelmezési lehetőséget enged meg. 
Pontosítani kell, hogy az Unió számos országában jelenleg teljes joggal létező 
holdingszerkezet megengedett.

Módosítás 314
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A tagállamok biztosítják, hogy az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges a II. mellékletre hivatkozni, mivel a pályahálózat-működtető funkciói már a 
fogalommeghatározás részét képezik.

Módosítás 315
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését e 
szervezetek illetve vállalkozások szervezeti 
felépítésének fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell. A szabályozó szervezet 
gondoskodik ezen elvek megfelelő 
alkalmazásáról az 56. cikkben 
meghatározott szabályok szerint.

Or. fr

Indokolás

Az ellenőrző szervezetnek meg kell győződnie az alapvető funkciókhoz való egyenlő és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférésről.

Módosítás 316
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A vasúti infrastruktúrához való méltányos 
és megkülönböztetésmentes hozzáférés 
biztosítása érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy a 3. cikk 2. pontjában 
meghatározott pályahálózat-működtető 
legalább az Ia. mellékletben felsorolt 
kritériumok szerint független legyen. E cél 
teljesülését a szervezeti felépítés fajtájától 
függetlenül bizonyítani kell.



AM\870642HU.doc 109/194 PE467.166v01-00

HU

Or. en

Módosítás 317
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A hálózati forgalom irányításához 
azonban elengedhetetlen a 
vasúttársaságok és pályahálózat-
működtetők tényleges együttműködése.

Or. en

Módosítás 318
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
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szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell. Mindez nem jelenti azt, 
hogy a vasúttársaságok és a pályahálózat-
működtető ne tudnának szorosan 
együttműködni egy tagállamban a vasúti 
hálózat napi tevékenységeiben.

Or. nl

Módosítás 319
Brian Simpson

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A vasúti infrastruktúrához való méltányos 
és megkülönböztetésmentes hozzáférés 
biztosítása érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy a 3. cikk 2. pontjában 
meghatározott pályahálózat-működtető 
jogi formáját, szervezetét és 
döntéshozatalát illetően legalább az Ia. 
mellékletben felsorolt kritériumok szerint 
független legyen. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-üzemeltető és a pályahálózat-működtető függetlenségének célkitűzését az 
alapvető funkciók biztosításakor garantálni kell. Az Ia. melléklet határozza meg a betartandó 
függetlenségi kritériumokat.

Módosítás 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A tagállamok biztosítják, hogy az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

Or. it

Indokolás

E módosítás célja a pályahálózat-működtető által ellátott alapvető funkciók jegyzékének a II. 
mellékletből e cikkbe történő áthelyezése. 

Módosítás 321
David-Maria Sassoli

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A vasúti infrastruktúrához való méltányos 
és megkülönböztetésmentes hozzáférés 
biztosítása érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy a 3. cikk 2. pontjában 
meghatározott pályahálózat-működtető 
jogi formáját, szervezetét és 
döntéshozatalát illetően legalább az Ia. 
mellékletben felsorolt kritériumok szerint 
független legyen. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül
bizonyítani kell.

Or. en
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Módosítás 322
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell. Ez nem jelenti azt, hogy 
kizárt lenne a vasúttársaságok és a 
pályahálózat-működtetők szoros 
együttműködése a hálózati forgalom 
irányítása során.

Or. en

Módosítás 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletben felsorolt, az egyenlő 
feltételek alapján és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítandó hozzáféréshez kapcsolódó 
feladatokkal olyan szervezeteket vagy 
cégeket bízzanak meg, amelyek önmaguk 
nem nyújtanak vasúti szállítási 
szolgáltatásokat. E cél teljesülését a 
szervezeti felépítés fajtájától függetlenül 
bizonyítani kell.

A vasúti infrastruktúrához való méltányos 
és megkülönböztetésmentes hozzáférés 
biztosítása érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy a 3. cikk 2. pontjában 
meghatározott pályahálózat-működtető 
legalább az Ia. mellékletben felsorolt 
kritériumok szerint független legyen. E cél 
teljesülését a szervezeti felépítés fajtájától 
függetlenül bizonyítani kell.
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Or. en

Indokolás

A pályahálózat-üzemeltető és a pályahálózat-működtető függetlenségének célkitűzését az 
alapvető funkciók biztosításakor garantálni kell. Az Ia. melléklet határozza meg a betartandó 
függetlenségi kritériumokat.

Módosítás 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. de

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés szerint (290. cikk) a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak a 
jogalkotási aktus nem alapvető elemeinek kiegészítéséhez vagy módosításához vezethetnek. A 
Bizottság itt javasolt felhatalmazása arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
módosítsa a vasútpolitika és -szabályozás alapvető szempontjait, messze túlmegy azon a 
mértéken, amely indokolná a Bizottságra történő hatáskör-átruházást. A módosításoknak 
ezért a szokásos együttdöntési eljárás keretében kell megvalósulniuk.

Módosítás 325
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en
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Indokolás

Nem szükséges a pályahálózat-működtető funkcióinak mellékletben történő meghatározása, 
mivel azokat a fogalommeghatározás már ismerteti.

Módosítás 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

Az alapvető funkciók a következők:

- a menetvonal-kijelölésre vonatkozó
döntéshozatal, ideértve a rendelkezésre 
állás meghatározását és felmérését, 
valamint az egyes egyedi menetvonalak 
elosztását is, illetve
- az infrastruktúra-használati díjakra 
vonatkozó  döntések, ideértve a díjak 
meghatározását és beszedését.

Or. it

Indokolás

A II. mellékletet el kell hagyni, és az alapvető funkciók felsorolását e cikkben kell 
szerepeltetni.

Módosítás 327
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ugyanakkor
vasúttársaságokra vagy bármilyen más 
szervezetre átruházhatják a vasúti 
infrastruktúra fejlesztéséhez  például a 
beruházáson, karbantartáson és 

A tagállamok vasúttársaságokra vagy 
bármilyen más szervezetre átruházhatják a 
vasúti infrastruktúra fejlesztéséhez
például a beruházáson, karbantartáson és 
finanszírozáson keresztül történő 
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finanszírozáson keresztül történő 
hozzájárulás  felelősségét.

hozzájárulás  felelősségét. Ugyanakkor 
továbbra is az egyes tagállamok felelősek 
nemzeti vasúti infrastruktúrájuk 
fejlesztésére, szem előtt tartva az Unió 
általános célkitűzéseit, például az 
„egységes európai vasúti térség” 
létrehozását, a mobilitás biztosítását, a 
komodalitást és a közlekedési ágazat által 
okozott szennyezés csökkentését.

Or. ro

Indokolás

Az egyes tagállamok felelősek nemzeti vasúti infrastruktúrájuk fejlesztésére, szem előtt tartva 
az Unió általános célkitűzéseit, például az „egységes európai vasúti térség” létrehozását, a 
mobilitás biztosítását, a komodalitást és a közlekedési ágazat által okozott szennyezés 
csökkentését.

Módosítás 328
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a pályahálózat-
működtető jogi formáját, szervezetét vagy 
döntéshozatali rendjét tekintve nem 
független bármely vasúttársaságtól, a IV. 
fejezet 3. és 4. szakaszában megjelölt 
feladatokat egy jogi formájukat, 
szervezetüket vagy döntéshozatali 
rendjüket tekintve minden 
vasúttársaságtól független díjszabási 
szervezet, valamint egy elosztó szerv látja 
el.

törölve

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-működtető Ia. mellékletben meghatározott függetlenségének célkitűzése 
feleslegessé teszi a külön díjmegállapító és/vagy elosztó szerv követelményét. Az Ia. melléklet 
határozza meg a betartandó függetlenségi minimumkritériumokat.
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Módosítás 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a pályahálózat-
működtető jogi formáját, szervezetét vagy 
döntéshozatali rendjét tekintve nem 
független bármely vasúttársaságtól, a IV. 
fejezet 3. és 4. szakaszában megjelölt 
feladatokat egy jogi formájukat, 
szervezetüket vagy döntéshozatali 
rendjüket tekintve minden 
vasúttársaságtól független díjszabási 
szervezet, valamint egy elosztó szerv látja 
el.

törölve

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-működtető Ia. mellékletben meghatározott függetlenségének célkitűzése 
feleslegessé teszi a külön díjmegállapító és/vagy elosztó szerv követelményét. Az Ia. melléklet 
határozza meg a betartandó függetlenségi minimumkritériumokat.

Módosítás 330
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a pályahálózat-működtető 
jogi formáját, szervezetét vagy 
döntéshozatali rendjét tekintve nem 
független bármely vasúttársaságtól, a IV. 
fejezet 3. és 4. szakaszában megjelölt 
feladatokat egy jogi formájukat, 
szervezetüket vagy döntéshozatali 
rendjüket tekintve minden vasúttársaságtól 
független díjszabási szervezet, valamint 

(2) Amennyiben a pályahálózat-működtető 
jogi formáját, szervezetét vagy 
döntéshozatali rendjét tekintve nem 
független bármely vasúttársaságtól, a IV. 
fejezet 2. és 3. szakaszában megjelölt, a 
kapacitáselosztáshoz és díjszabáshoz 
kapcsolódó feladatokat egy jogi 
formájukat, szervezetüket vagy 
döntéshozatali rendjüket tekintve minden 
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egy elosztó szerv látja el. vasúttársaságtól független díjszabási 
szervezet, valamint egy elosztó szerv látja 
el.

Or. en

Módosítás 331
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a pályahálózat-működtető 
jogi formáját, szervezetét vagy
döntéshozatali rendjét tekintve nem 
független bármely vasúttársaságtól, a IV. 
fejezet 3. és 4. szakaszában megjelölt 
feladatokat egy jogi formájukat, 
szervezetüket vagy döntéshozatali 
rendjüket tekintve minden vasúttársaságtól 
független díjszabási szervezet, valamint 
egy elosztó szerv látja el.

(2) Amennyiben a pályahálózat-működtető 
intézményi és jogi formáját, szervezetét és
döntéshozatali rendjét tekintve nem 
független bármely vasúttársaságtól, a IV. 
fejezet 2. és 3. szakaszában megjelölt 
feladatokat egy intézményi és jogi 
formájukat, szervezetüket vagy 
döntéshozatali rendjüket tekintve minden 
vasúttársaságtól független díjszabási 
szervezet, valamint egy elosztó szerv látja 
el.

Or. en

Módosítás 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alapvető funkciók e bekezdés 
szerinti ellátása során zajló döntéshozatal 
függetlenségének biztosítása érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy ezen irányelv 
átültetési időpontjától az alapvető 
funkciók ellátásáért felelő személyzet 
feleljenek meg a következő feltételeknek: 
a) jogilag és szerződéses szempontból is 
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független a vasúttársaságtól vagy egy, 
illetve több vasúttársaságot ellenőrző 
vállalattól, b) bármely vasúttársaságtól 
vagy egy, illetve több vasúttársaságot 
ellenőrző vállalattól elkülönült telephelye 
van, c) jogszabályi vagy szerződéses 
kötelezettség terheli a feladataihoz 
kapcsolódó információk tekintetében a 
titoktartásra.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja kötelező strukturális követelmények bevezetése a pályahálózat-működtető 
vonatkozásában, az alapvető funkciók ellátása átláthatóságának fokozására.

Módosítás 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alapvető funkciók e bekezdés 
szerinti ellátása során zajló döntéshozatal 
függetlenségének biztosítása érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy ezen irányelv 
átültetési időpontjától az alapvető 
funkciók ellátásáért felelős személyzet két 
éven át ne tölthessen be tisztséget 
vasúttársaságnál vagy egy, illetve több 
vasúttársaságot ellenőrző vállalatnál.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja kötelező strukturális követelmények bevezetése a pályahálózat-működtető 
vonatkozásában, az alapvető funkciók ellátása átláthatóságának fokozása érdekében.

Módosítás 334
Werner Kuhn
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A IV. fejezet 2. és 3. szakaszának 
rendelkezéseiben a pályahálózat-
működtető által ellátott alapvető 
funkciókra tett utalásokat úgy kell 
értelmezni, hogy azok a díjszabási 
szervezet vagy az elosztó szerv megfelelő 
hatáskörére vonatkoznak.

(3) A tagállamok az irányelv átültetési 
időpontjáig jelentik a Bizottságnak, hogy 
miként hajtották végre az Ia. mellékletben 
szereplő kötelezettségeket. A Bizottság ezt 
követően beszámol a végrehajtásról az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok beszámolnak az Ia. melléklet rendelkezéseinek átültetése módjáról. A Bizottság 
a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek számol be e kérdésről

Módosítás 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A IV. fejezet 2. és 3. szakaszának 
rendelkezéseiben a pályahálózat-
működtető által ellátott alapvető 
funkciókra tett utalásokat úgy kell 
értelmezni, hogy azok a díjszabási 
szervezet vagy az elosztó szerv megfelelő 
hatáskörére vonatkoznak.

(3) A tagállamok az irányelv átültetési 
időpontjáig jelentik a Bizottságnak, hogy 
miként hajtották végre az Ia. mellékletben 
szereplő kötelezettségeket. A Bizottság ezt 
követően beszámol a végrehajtásról az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok beszámolnak az Ia. melléklet rendelkezéseinek átültetése módjáról. A Bizottság 
a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek számol be e kérdésről

Módosítás 336
Gilles Pargneaux
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Noha szerkezeti fejlesztések 
szükségesek ahhoz, hogy a nemzeti 
szervek megfeleljenek ezen irányelvnek, 
minden állományátadás a hatályos 
egészségügyi és munkavállalói jogi 
nemzeti jogszabályok és szabályozó 
rendelkezések szerint történik, és nem 
járhat a szociális vagy a munkafeltételek 
romlásával.

Or. fr

Indokolás

E rendelkezés a személyi állomány átadását szabályozza. Teljes mértékben be kall tartani az 
egészségügyre, a biztonságra, a szociális és munkafeltételekre, valamint a munkavállalói 
jogokra vonatkozó nemzeti jogszabályokat.

Módosítás 337
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A csoporton belüli társulás nem 
ütközik e cikk előírásaiba, feltéve, hogy 
biztosított az, hogy a vállalatok vagy 
jogalanyok társasági jogi értelemben 
függetlenek.

Or. en

Indokolás

A cikk rendelkezéseinek erősítése, figyelembe véve a különböző tagállami szervezeti 
modelleket.
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Módosítás 338
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A pályahálózat-működtetőnek az 
elosztási és díjszabási feladataira 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információk birtokában lévő 
személyzetének a vasúttársaság számára 
való átadása a hároméves korlátozási 
időszak alatt tilos lesz.

Or. en

Indokolás

Az elosztási és díjszabási funkciókra vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny információk 
birtokában lévő személyzetnek a vasúttársaság számára való átadása csak a hároméves 
korlátozási időszak után lesz megengedett.

Módosítás 339
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ia. mellékletben megállapított 
kritériumok sérelme nélkül a 
pályahálózat-működtető és a 
vasúttársaság között a személyzet átadása 
azzal a feltétellel megengedett, hogy 
megfelelően tiszteletben tartják az 
alapvető funkciókra vonatkozó, 
kereskedelmi szempontból érzékeny 
információk átadásának tilalmát.
A személyzet átadásának tiszteletben kell 
tartania az egészségügyi, biztonsági, 
szociális körülményekre és a 
munkavállalók jogaira vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat, és nem vezethetnek a 
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munkavállalók szociális vagy 
munkakörülményeinek romlására.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés foglalkozik a személyzet átadásának kérdésével. Az átadásoknak az 
egészségügyi, biztonsági, szociális körülmények és a munkavállalók jogai terén meglévő 
nemzeti jogszabályok teljes tiszteletben tartásával kell történnie. Az üzleti szempontból 
érzékeny információk átadását meg kell tiltani.

Módosítás 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ia. mellékletben megállapított 
kritériumok sérelme nélkül a 
pályahálózat-működtető és a 
vasúttársaság között a személyzet átadása 
azzal a feltétellel megengedett, hogy 
megfelelően tiszteletben tartják az 
alapvető funkciókra vonatkozó, 
kereskedelmi szempontból érzékeny 
információk átadásának tilalmát.
A személyzet átadásának tiszteletben kell 
tartania az egészségügyi, biztonsági, 
szociális körülményekre és a 
munkavállalók jogaira vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat, és nem vezethetnek a 
munkavállalók szociális vagy 
munkakörülményeinek romlására.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés foglalkozik a személyzet átadásának kérdésével. Az átadásoknak az 
egészségügyi, biztonsági, szociális körülmények és a munkavállalók jogai terén meglévő 
nemzeti jogszabályok teljes tiszteletben tartásával kell történnie. Az üzleti szempontból 
érzékeny információk átadását meg kell tiltani.
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Módosítás 341
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok országos vasúti 
infrastruktúrájukat az Unió  általános 
érdekeinek szükség szerinti figyelembe 
vételével fejlesztik. Ennek céljából ezen 
irányelv hatálybalépésétől számítva 
legkésőbb két évvel a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégiát kell 
közzétenniük annak érdekében, a jövőbeli 
mobilitási igényeknek a vasúti rendszer 
szilárd és fenntartható finanszírozásán 
alapuló módon tegyenek eleget. A stratégia 
legalább ötéves időtartamra készül és 
meghosszabbítható.

(1) A tagállamok országos vasúti 
infrastruktúrájukat az Unió  általános 
érdekeinek szükség szerinti figyelembe 
vételével fejlesztik. Ennek céljából ezen 
irányelv hatálybalépésétől számítva 
legkésőbb két évvel a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó – az érintett helyi 
és regionális hatóságokkal, valamint a 
többi érdekelt féllel egyeztetett – stratégiát 
kell közzétenniük annak érdekében, a 
jövőbeli mobilitási igényeknek a vasúti 
rendszer szilárd és fenntartható
finanszírozásán alapuló módon tegyenek 
eleget. A stratégia legalább ötéves 
időtartamra készül és meghosszabbítható.

Or. es

Indokolás

A projektek hatékonyabb kialakítása érdekében biztosítani kell az érintett felek részvételét. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy ez a nyitottság hozzáadott értéket eredményez az induló 
projektek számára, és a későbbiekben megkönnyíti megvalósításukat.

Módosítás 342
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok országos vasúti 
infrastruktúrájukat az Unió  általános 
érdekeinek szükség szerinti figyelembe 
vételével fejlesztik. Ennek céljából ezen 
irányelv hatálybalépésétől számítva 

(1) A tagállamok országos vasúti 
infrastruktúrájukat az Unió  általános 
érdekeinek szükség szerinti figyelembe 
vételével fejlesztik. Ennek céljából ezen 
irányelv hatálybalépésétől számítva 
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legkésőbb két évvel a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégiát kell 
közzétenniük annak érdekében, a jövőbeli 
mobilitási igényeknek a vasúti rendszer 
szilárd és fenntartható finanszírozásán 
alapuló módon tegyenek eleget. A stratégia 
legalább ötéves időtartamra készül és 
meghosszabbítható.

legkésőbb két évvel és azt követően, hogy 
minden érdekelt féllel, különösen a 
szakszervezetekkel, az ágazati 
szakszervezeti szövetségekkel és a 
felhasználók képviselőivel konzultáltak, a 
vasúti infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó stratégiát kell közzétenniük 
annak érdekében, a jövőbeli mobilitási 
igényeknek a vasúti rendszer szilárd és 
fenntartható finanszírozásán alapuló 
módon tegyenek eleget. A stratégia 
legalább tízéves időtartamra készül, ötéves 
időközi célkitűzésekkel, és 
meghosszabbítható.

Or. ro

Indokolás

Mivel a vasúti infrastruktúra befektetési szükségletei jelentősek, a nemzeti vasúti rendszerek 
fejlesztési stratégiája legalább 10 éves időtartamra készül, ötéves időközi célkitűzésekkel. E 
stratégiák kialakításában részt kell vennie minden érdekelt félnek, különösen a 
szakszervezeteknek, az ágazati szakszervezeti szövetségeknek és a felhasználók képviselőinek.

Módosítás 357
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egység mérlege egészen addig 
terhelhető a vállalkozás által a beruházások 
finanszírozására és a vasúti szállítási 
üzletágból vagy a vasúti infrastruktúra 
igazgatásából származó többletköltségek 
fedezésére felvett hitelekkel, amíg azokat 
vissza nem törlesztik. A leányvállalatok 
tevékenységeiből származó adósságok 
nem vehetők számításba.

Az egység mérlege egészen addig 
terhelhető a vállalkozás által a beruházások 
finanszírozására és a vasúti szállítási 
üzletágból vagy a vasúti infrastruktúra 
igazgatásából származó többletköltségek 
fedezésére felvett hitelekkel, amíg azokat 
vissza nem törlesztik.

Or. ro

Indokolás

Ahhoz, hogy biztosítani lehessen a vasúttársaságok eladósodottságának átlátható 
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csökkentését, figyelembe kell venni a leányvállalatok tevékenységéből származó adósságokat 
is.

Módosítás 343
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (2) A tagállamok a pályahálózat-
működtetőnek – a Szerződés 93., 107. és 
108. cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 
finanszírozást biztosíthatnak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

 (2) A tagállamok a pályahálózat-
működtetőnek – a 31. és 32. cikk szerinti 
díjszabási keret sérelme nélkül és a 
Szerződés 93., 107. és 108. cikkének 
tiszteletben tartásával – a feladatokkal, az 
infrastruktúra nagyságrendjével és a 
pénzügyi szükségletekkel összhangban 
elegendő finanszírozást biztosítanak, 
elsősorban új beruházások fedezése 
céljából.

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-működtetők bevételeiket a díjakból és az állami finanszírozásból nyerik. Ezért 
a díjszabási keret sérelme nélkül egyértelműen ki kell jelenteni, hogy a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésének biztosítása érdekében a tagállamokra hárul a pályahálózat-működtető további 
szükségleteinek finanszírozása.

Módosítás 344
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a pályahálózat-
működtetőnek – a Szerződés 93., 107. és 
108. cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 

(2) Amennyiben a bevételek nem 
elegendőek a pályahálózat-működtető 
finanszírozási igényeinek fedezésére, a
tagállamok a pályahálózat-működtetőnek –
a 31. és 32. cikk szerinti díjszabási keret 
sérelme nélkül és a Szerződés 93., 107. és 
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finanszírozást biztosíthatnak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

108. cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 
finanszírozást biztosítanak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

Or. en

Módosítás 345
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a pályahálózat-
működtetőnek – a Szerződés 93., 107. és 
108. cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 
finanszírozást biztosíthatnak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

(2) A tagállamok a pályahálózat-
működtetőnek – a 31. és 32. cikk sérelme 
nélkül és a Szerződés 93., 107. és 108. 
cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 
finanszírozást biztosítanak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

Or. en

Indokolás

A vasúti infrastruktúra fejlesztésének támogatására és a pályahálózat-működtető stabil, a 
tagállami szakpolitikában megválasztott finanszírozási struktúrájának biztosítására ez a 
pontosítás támogatni fogja a pályahálózat-működtetőket abban, hogy helytállóan alkalmazzák 
a 31. és 32. cikkben megállapított díjszabási keretet.

Módosítás 346
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a pályahálózat- (2) Amennyiben a bevételek nem 
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működtetőnek – a Szerződés 93., 107. és 
108. cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 
finanszírozást biztosíthatnak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

elegendőek a pályahálózat-működtető 
finanszírozási igényeinek fedezésére, a
tagállamok a pályahálózat-működtetőnek –
a 31. és 32. cikk szerinti díjszabási keret 
sérelme nélkül és a Szerződés 93., 107. és 
108. cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 
finanszírozást is biztosítanak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

Or. en

Módosítás 347
Mathieu Grosch

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a pályahálózat-
működtetőnek – a Szerződés 93., 107. és 
108. cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 
finanszírozást biztosíthatnak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

(2) A tagállamok a pályahálózat-
működtetőnek – a Szerződés 93., 107. és 
108. cikkének tiszteletben tartásával – a 
feladatokkal, az infrastruktúra 
nagyságrendjével és a pénzügyi 
szükségletekkel összhangban elegendő 
finanszírozást biztosítanak, elsősorban új 
beruházások fedezése céljából.

Or. en

Módosítás 348
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 

3. Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
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fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel konzultációra kerül sor az 
üzleti terv jóváhagyása előtt. Az 55. 
cikkben említett szabályozó szervezet nem 
kötelező erejű véleményt ad ki arról, hogy 
az üzleti terv megfelelő-e e célok 
eléréshez.

fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel és az illetékes hatóságokkal 
a 2007/1370/EK rendeletben foglaltak 
szerint megkülönbözetéstől mentes alapon
konzultációra kerül sor az üzleti terv 
jóváhagyása előtt, a hozzáférési és 
használati feltételekről, valamint a 
pályahálózat rendelkezésre bocsátásáról 
és fejlesztéséről. Az 55. cikkben említett 
szabályozó hatóság nem kötelező erejű 
véleményt ad ki arról, hogy az üzleti terv 
megkülönböztetést hoz e létre a pályázók 
között.

Or. fr

Indokolás

Az ágazat javára az egy pályahálózat-kezelőnél pályahálózati kapacitás elnyerésére 
pályázókkal konzultációt kell folytatni az üzleti terv azon fejezeteiről, amelyek a 
pályahálózathoz való hozzáférésre, annak használatára, rendelkezésre bocsátására és 
fejlesztésére vonatkoznak. E konzultációt megkülönböztetéstől mentesen kell lefolytatni. A 
szabályozó hatóság véleményt ad ki a pályázók közötti esetleges megkülönböztetés 
fennállásáról az üzleti tervben.

Módosítás 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 

3. Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
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fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel konzultációra kerül sor az 
üzleti terv jóváhagyása előtt. Az 55. 
cikkben említett szabályozó szervezet nem 
kötelező erejű véleményt ad ki arról, hogy 
az üzleti terv megfelelő-e e célok 
eléréshez.

fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel konzultációra kerül sor az 
befektetési terv jóváhagyása előtt. Az 55. 
cikkben említett szabályozó szervezet nem 
kötelező erejű véleményt ad ki arról, hogy 
az üzleti terv megfelelő-e e célok 
eléréshez.

Or. fr

Módosítás 350
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel konzultációra kerül sor az 
üzleti terv jóváhagyása előtt. Az 55. 
cikkben említett szabályozó szervezet nem 
kötelező erejű véleményt ad ki arról, hogy 

(3) Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
potenciálisan érdeklődő vagy meglévő 
kérelmezőkkel konzultációra kerül sor az 
üzleti terv jóváhagyása előtt.
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az üzleti terv megfelelő-e e célok 
eléréshez.

Or. en

Indokolás

A konzultációt az érintett érdeklődő kérelmezőkre is ki kell terjeszteni, és a szabályozó szervet 
a tagállami illetékes érdekképviseleti szervek nem helyettesíthetik a véleménynyilvánításkor, 
mivel a szabályozó szerv a jogviták esetén eljáró technikai döntőbíró.

Módosítás 351
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az állam által meghatározott általános 
politika keretében  és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével  a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet  fogad 
el  . E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának  , 
rendelkezésre bocsátásának  és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel konzultációra kerül sor az 
üzleti terv jóváhagyása előtt. Az 55. 
cikkben említett szabályozó szervezet nem 
kötelező erejű véleményt ad ki arról, hogy 
az üzleti terv megfelelő-e e célok 
eléréshez.

(3) Az állam által meghatározott általános 
politika keretében  és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével  a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet  fogad 
el  . E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának  , 
rendelkezésre bocsátásának  és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel konzultációra kerül sor az 
üzleti terv jóváhagyása előtt. Az 55. 
cikkben említett szabályozó szervezet 
felügyeli a vonatkozó jogszabályok helyes 
alkalmazását.

Or. nl

Indokolás

A szabályozó szervezet a felügyeletért felelős, és nem a szakpolitikát alakítja.
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Módosítás 352
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel konzultációra kerül sor az 
üzleti terv jóváhagyása előtt. Az 55. 
cikkben említett szabályozó szervezet nem 
kötelező erejű véleményt ad ki arról, hogy 
az üzleti terv megfelelő-e e célok 
eléréshez.

(3) Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 
és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel megkülönböztetésmentes 
konzultációra kerül sor a beruházási 
program jóváhagyása előtt. Az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet nem kötelező 
erejű véleményt ad ki arról, hogy az üzleti 
terv megkülönböztetést tesz-e a 
kérelmezők között.

Or. en

Módosítás 353
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy szokványos 
üzleti feltételek mellett és legfeljebb 
három éven belül a pályahálózat-
működtető könyveiben az infrastruktúra-

törölve
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használati díjakból származó bevétel, az 
egyéb üzleti tevékenységekből származó 
eredmény és az állami támogatás legalább 
egyensúlyban legyen az infrastruktúra 
költségeivel, szükség szerint ideértve az 
állami előlegfizetéseket is.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen és túl sok normatív rendelkezés.

Módosítás 354
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy szokványos 
üzleti feltételek mellett és legfeljebb 
három éven belül a pályahálózat-
működtető könyveiben az infrastruktúra-
használati díjakból származó bevétel, az 
egyéb üzleti tevékenységekből származó 
eredmény és az állami támogatás legalább 
egyensúlyban legyen az infrastruktúra 
költségeivel, szükség szerint ideértve az 
állami előlegfizetéseket is.

A tagállamok biztosítják, hogy szokványos 
üzleti feltételek mellett és ésszerű időn
belül a pályahálózat-működtető 
könyveiben az infrastruktúra-használati 
díjakból származó bevétel, az egyéb üzleti 
tevékenységekből származó eredmény és 
az állami támogatás legalább egyensúlyban 
legyen az infrastruktúra költségeivel, 
szükség szerint ideértve az állami 
előlegfizetéseket is.

Or. en

Indokolás

A 2001/14/EK irányelv hatályos szövege kevésbé normatív, a tagállamokra hagyva a 
pályahálózat-működtető könyveinek értékelését.

Módosítás 355
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy szokványos 
üzleti feltételek mellett és legfeljebb 
három éven belül a pályahálózat-
működtető könyveiben az infrastruktúra-
használati díjakból származó bevétel, az 
egyéb üzleti tevékenységekből származó 
eredmény és az állami támogatás legalább 
egyensúlyban legyen az infrastruktúra 
költségeivel, szükség szerint ideértve az 
állami előlegfizetéseket is.

A tagállamok biztosítják, hogy szokványos 
üzleti feltételek mellett és két egymást 
követő évben a pályahálózat-működtető 
könyvei ne mutassanak finanszírozási 
hiányt és az infrastruktúra-használati 
díjakból származó bevétel, az egyéb üzleti 
tevékenységekből származó eredmény és 
az állami támogatás legalább egyensúlyban 
legyen az infrastruktúra költségeivel, 
szükség szerint ideértve az állami 
előlegfizetéseket, az éves kamatlábakat és 
a hosszú távú eszközpótlás ésszerű 
finanszírozását is.

Or. en

Módosítás 356
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak az esetleges hosszú távú 
célkitűzésnek a sérelme nélkül, hogy az 
infrastruktúra költségeit az egyes 
közlekedési módok közötti tisztességes és 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
verseny alapján a felhasználók fedezzék, 
az a tagállam, ahol a vasúti közlekedés 
képes versenyezni más közlekedési 
módokkal, a 31. és 32. cikkben 
meghatározott díjszabási rendszerén belül 
megkövetelheti a pályahálózat-
működtetőtől, hogy kiadásait és bevételeit 
állami támogatás nélkül tartsa 
egyensúlyban.

törölve

Or. en
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Indokolás

A „tisztességes versenyre” való hivatkozás értelmetlen a más szállítási módokban az 
infrastruktúra költségeinek fedezésére tett tényleges vállalás hiányában.

Módosítás 358
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
a vállalkozásoknál 2001. március 15. után, 
illetőleg – az Unióhoz 2001. március 15-
nél később csatlakozott tagállamok 
esetében – az Unióhoz való csatlakozás 
napja után keletkezett adósságokra, sem az 
ilyen adósságok kamataira.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
a vállalkozásoknál az ezen irányelv 
hatálybalépése után keletkezett 
adósságokra, sem az ilyen adósságok 
kamataira.

Or. de

Indokolás

Továbbra is szükség van arra, hogy a vasúttársaságokat szilárd pénzügyi alapokra helyezzék, 
és mentesítsék a múltban keletkezett adósságaik alól. Ez a már 1991-ben elfogadott 
rendelkezések (91/440/EGK irányelv) ellenére számos országban nem történt meg. A vasúti 
ágazat hatékony támogatásához szükséges az adósságenyhítés. E célból a 2001. március 15-i 
dátum, illetve az újonnan csatlakozott tagállamok esetében a csatlakozás dátuma túlságosan
korai.

Módosítás 359
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás működtetésének céljából az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
vasúttársaságok számára valamennyi 
tagállamban biztosítani kell az 

(2) A nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás működtetésének céljából az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
vasúttársaságok számára valamennyi 
tagállamban biztosítani kell az 
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infrastruktúrákhoz való hozzáférési jogot. 
A nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás keretében a
vasúttársaságoknak jogukban áll utasok 
felvételét és leszállását biztosítani a 
nemzetközi útvonalon található bármely 
állomáson, beleértve az ugyanazon 
tagállamban található állomásokat is.

infrastruktúrákhoz való hozzáférési jogot. 
A vasúttársaságoknak jogukban áll utasok 
felvételét és leszállását biztosítani az
útvonalon található bármely állomáson, 
beleértve az ugyanazon tagállamban 
található állomásokat is.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a jogszabályba bekerüljön a nemzeti 
személyszállítási piac liberalizációja is. Nem szabad várni az Európai Bizottság 2012-es 
javaslatára, hanem már a mostani átdolgozásba be kell építeni az európai piac további 
megnyitását.

Módosítás 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás működtetésének céljából az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
vasúttársaságok számára valamennyi 
tagállamban biztosítani kell az 
infrastruktúrákhoz való hozzáférési jogot.
A nemzetközi személyszállítási szolgáltatás 
keretében a vasúttársaságoknak jogukban 
áll utasok felvételét és leszállását 
biztosítani a nemzetközi útvonalon 
található bármely állomáson, beleértve az 
ugyanazon tagállamban található 
állomásokat is.

A nemzetközi és nemzeti személyszállítási 
szolgáltatás működtetésének céljából az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
vasúttársaságok számára valamennyi 
tagállamban biztosítani kell az 
infrastruktúrákhoz való hozzáférési jogot.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a rendelkezés hatályát a nemzeti utas-szolgáltatásokra kívánja kiterjeszteni.
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Módosítás 361
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az azon tagállamok infrastruktúrájához 
való hozzáférés jogát, amelyekben a 
nemzetközi vasúti személyszállítás az adott 
tagállam vasúttársaságai 
utasforgalmának több mint felét teszi ki, 
legkésőbb 2011. december 31-ig 
biztosítani kell.

törölve

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a jogszabályba bekerüljön a nemzeti 
személyszállítási piac liberalizációja is. Nem szabad várni az Európai Bizottság 2012-es 
javaslatára, hanem már a mostani átdolgozásba be kell építeni az európai piac további 
megnyitását.

Módosítás 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az azon tagállamok infrastruktúrájához 
való hozzáférés jogát, amelyekben a 
nemzetközi vasúti személyszállítás az adott 
tagállam vasúttársaságai 
utasforgalmának több mint felét teszi ki, 
legkésőbb 2011. december 31-ig 
biztosítani kell.

törölve

Or. fr
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Indokolás

E bekezdés elavult, mivel az irányelv előírja a nemzeti személyszállítási szolgáltatások 
megnyitását is.

Módosítás 363
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az azon tagállamok infrastruktúrájához 
való hozzáférés jogát, amelyekben a 
nemzetközi vasúti személyszállítás az adott 
tagállam vasúttársaságai utasforgalmának 
több mint felét teszi ki, legkésőbb 2011. 
december 31-ig biztosítani kell.

Az azon tagállamok infrastruktúrájához 
való hozzáférés jogát, amelyekben a 
nemzetközi vasúti személyszállítás az adott 
tagállam vasúttársaságai utasforgalmának 
több mint felét teszi ki, legkésőbb ezen 
irányelv közzétételétől számított hat 
hónapig biztosítani kell.

Or. ro

Indokolás

Az ebben az irányelvben előírt határidőknek reálisnak kell lenniük, és figyelembe kell venniük 
az irányelv elfogadásához és a Hivatalos Lapban való közzétételéhez szükséges időtartamot.

Módosítás 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett illetékes hatóságok vagy az 
érdekelt vasúttársaságok kérését követően 
az 55. cikkben említett szabályozó szerv 
vagy szervek állapítják meg, hogy a 
szolgáltatás fő célja-e a különböző 
tagállamokban található állomások 
közötti személyszállítás.

törölve

Or. fr
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Indokolás

E bekezdésre már nincs szükség, mivel az irányelv előírja a nemzeti szállítási szolgáltatások 
verseny felé történő megnyitását.

Módosítás 365
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett illetékes hatóságok vagy az 
érdekelt vasúttársaságok kérését követően 
az 55. cikkben említett szabályozó szerv 
vagy szervek állapítják meg, hogy a 
szolgáltatás fő célja-e a különböző 
tagállamokban található állomások 
közötti személyszállítás.

törölve

Or. en

Módosítás 366
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem megengedhető, hogy a vasúti 
infrastruktúrához való hozzáférés 
körülményei korlátozzák az utasokat 
abban, hogy tájékoztatást kapjanak és 
jegyet váltsanak, hogy eljussanak egyik 
helységből a másikba, attól függetlenül, 
hogy a két helység között hány üzemeltető 
nyújt teljes vagy részleges 
személyszállítási szolgáltatásokat. 

Or. ro
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Indokolás

Nem megengedhető, hogy a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés körülményei korlátozzák 
az utasokat abban, hogy tájékoztatást kapjanak és jegyet váltsanak, hogy eljussanak egyik 
helységből a másikba, attól függetlenül, hogy a két helység között hány üzemeltető nyújt teljes 
vagy részleges személyszállítási szolgáltatásokat.

Módosítás 367
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek részletesen 
meghatározzák az e bekezdésének 
alkalmazásában követendő eljárásokat és 
kritériumokat. Ezeket az intézkedéseket, 
melyek ezen irányelv egységes feltételek 
szerinti végrehajtását hivatottak 
biztosítani, a 63. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően végrehajtási aktusként kell 
elfogadni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Nincsen értelme a nemzeti vasúti ügyek kezelésére nem megfelelő eszközöket adni a bizottság 
kezébe.

Módosítás 368
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek részletesen 
meghatározzák az e bekezdésének 
alkalmazásában követendő eljárásokat és 

törölve
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kritériumokat. Ezeket az intézkedéseket, 
melyek ezen irányelv egységes feltételek 
szerinti végrehajtását hivatottak 
biztosítani, a 63. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően végrehajtási aktusként kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 369
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek részletesen 
meghatározzák az e bekezdésének 
alkalmazásában követendő eljárásokat és 
kritériumokat. Ezeket az intézkedéseket, 
melyek ezen irányelv egységes feltételek 
szerinti végrehajtását hivatottak 
biztosítani, a 63. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően végrehajtási aktusként kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Együttdöntési eljárás keretében kell elfogadni az irányelv végrehajtási intézkedéseit és 
felülvizsgált kritériumait.

Módosítás 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 4 a és 4 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépését követő tizenkét hónapon 
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belül az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
vasúttársaságok kiegyensúlyozott, 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes és 
átlátható feltételek mellett, a már 
megkötött közszolgáltatási szerződések 
érvényességük végéig való sérelme nélkül, 
az összes tagállamban hozzáférést kapnak 
az infrastruktúrához a vasúti 
személyszállítási szolgáltatások 
valamennyi típusának működtetése 
céljából.
E bekezdés rendelkezései alapján ezen 
irányelv hatálybalépését követő tizenkét 
hónapon belül a tagállamok nem 
kötelesek a belföldi személyszállítási 
szolgáltatások működtetésének céljából 
hozzáférési jogot az olyan tagállamban 
engedéllyel rendelkező vasúttársaságok és 
azok közvetlen vagy közvetett ellenőrzése 
alá tartozó vállalatok számára biztosítani, 
amelyben nem biztosítanak hasonló 
hozzáférési jogokat. 

Or. it

Indokolás

Az Európai Unióban a vasúti szállítás azon ritka ágazatok egyike, amelyeknél még nem jött 
létre az egységes piac. Szükség van tehát a piac megnyitására belföldi vasúti szállítás 
liberalizálása révén. Az egységes piac kiteljesítéséig tartó átmeneti időszakban emellett 
viszonossági védzáradékot kell alkalmazni a már megnyitott piacok védelmére. 

Módosítás 371
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok korlátozhatják a 10. 
cikkben foglalt hozzáférési jogot az olyan 
kiindulási és célállomás közötti 
szolgáltatások esetén, amelyek egy vagy 
több, a hatályos uniós  jogszabályoknak 
megfelelő közszolgáltatási szerződés 

1. A tagállamok korlátozhatják a 10. 
cikkben foglalt hozzáférési jogot az olyan 
kiindulási és célállomás közötti 
szolgáltatások esetén, amelyek egy vagy 
több, a hatályos uniós  jogszabályoknak 
megfelelő közszolgáltatási szerződés 
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tárgyát képezik. Az ilyen korlátozás nem 
akadályozhatja az utasoknak egy 
nemzetközi szolgáltatás útvonalán található 
bármely állomáson történő felvételét vagy 
leszállását, beleértve az ugyanazon 
tagállamban található állomásokat is, 
kivéve, ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlyát.

tárgyát képezik. Az ilyen korlátozás nem 
akadályozhatja az utasoknak egy 
nemzetközi szolgáltatás útvonalán található 
bármely állomáson történő felvételét vagy 
leszállását, beleértve az ugyanazon 
tagállamban található állomásokat is, 
kivéve, ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés általános 
gazdálkodását.

Or. fr

Indokolás

Választási prioritást kell adni az általános érdekű szolgáltatásoknak.

Módosítás 372
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok korlátozhatják a 10. 
cikkben foglalt hozzáférési jogot az olyan 
kiindulási és célállomás közötti 
szolgáltatások esetén, amelyek egy vagy 
több, a hatályos uniós jogszabályoknak 
megfelelő közszolgáltatási szerződés 
tárgyát képezik. Az ilyen korlátozás nem 
akadályozhatja az utasoknak egy 
nemzetközi szolgáltatás útvonalán 
található bármely állomáson történő
felvételét vagy leszállását, beleértve az 
ugyanazon tagállamban található 
állomásokat is, kivéve, ha ez a jog 
veszélyeztetné a közszolgáltatási szerződés 
gazdasági egyensúlyát.

(1) A tagállamok korlátozhatják a 10. 
cikkben foglalt hozzáférési jogot az olyan 
kiindulási és célállomás közötti 
szolgáltatások esetén, amelyek egy vagy 
több, a hatályos uniós jogszabályoknak 
megfelelő közszolgáltatási szerződés 
tárgyát képezik. Az ilyen korlátozás nem 
akadályozhatja az utasok felvételét vagy 
leszállását, beleértve az ugyanazon 
tagállamban található állomásokat is, 
kivéve, ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlyát.

Or. en

Módosítás 373
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok korlátozhatják a 10. 
cikkben foglalt hozzáférési jogot az olyan 
kiindulási és célállomás közötti 
szolgáltatások esetén, amelyek egy vagy 
több, a hatályos uniós jogszabályoknak 
megfelelő közszolgáltatási szerződés 
tárgyát képezik. Az ilyen korlátozás nem 
akadályozhatja az utasoknak egy 
nemzetközi szolgáltatás útvonalán található 
bármely állomáson történő felvételét vagy 
leszállását, beleértve az ugyanazon 
tagállamban található állomásokat is, 
kivéve, ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági
egyensúlyát.

(1) A tagállamok vagy a közszolgáltatási 
szerződést megkötő, érintett illetékes 
hatóság korlátozhatják a 10. cikkben 
foglalt hozzáférési jogot az olyan 
kiindulási és célállomás közötti 
szolgáltatások esetén, amelyek egy vagy 
több, a hatályos uniós jogszabályoknak 
megfelelő közszolgáltatási szerződés 
tárgyát képezik. Az ilyen korlátozás nem 
akadályozhatja az utasoknak egy 
nemzetközi szolgáltatás útvonalán található 
bármely állomáson történő felvételét vagy 
leszállását, beleértve az ugyanazon 
tagállamban található állomásokat is, 
kivéve, ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés társadalmi-
gazdasági egyensúlyát és a 
közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott kohéziós politikai 
célkitűzéseket.

Or. en

Indokolás

Az utasok fel- és leszállásának kérdésében való döntéskor figyelembe kell venni a 
közszolgáltatási szerződésben előírt kohéziós politikai és kapcsolódó közlekedéspolitikai 
célkitűzéseket.

Módosítás 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok korlátozhatják a 10. 
cikkben foglalt hozzáférési jogot az olyan 
kiindulási és célállomás közötti 
szolgáltatások esetén, amelyek egy vagy 

(1) A tagállamok korlátozhatják a 10. 
cikkben foglalt hozzáférési jogot az olyan 
kiindulási és célállomás közötti 
szolgáltatások esetén, amelyek egy vagy 
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több, a hatályos uniós  jogszabályoknak 
megfelelő közszolgáltatási szerződés 
tárgyát képezik. Az ilyen korlátozás nem 
akadályozhatja az utasoknak egy 
nemzetközi szolgáltatás útvonalán található 
bármely állomáson történő felvételét vagy 
leszállását, beleértve az ugyanazon 
tagállamban található állomásokat is, 
kivéve, ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlyát.

több, a hatályos uniós  jogszabályoknak 
megfelelő közszolgáltatási szerződés 
tárgyát képezik. Az ilyen korlátozás nem 
akadályozhatja az utasoknak egy 
nemzetközi szolgáltatás útvonalán található 
bármely állomáson történő felvételét vagy 
leszállását, beleértve az ugyanazon 
tagállamban vagy a belföldi szolgáltatás 
útvonalán található állomásokat is, kivéve, 
ha ez a jog veszélyeztetné a 
közszolgáltatási szerződés tárgyát képező 
szolgáltatások gazdasági egyensúlyát.

Or. it

Módosítás 375
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A vasúti infrastruktúrához való 
hozzáférés körülményei nem 
korlátozhatják az utasokat abban, hogy 
tájékoztatást kapjanak és jegyet váltsanak, 
hogy eljussanak egyik helységből a 
másikba, attól függetlenül, hogy a két 
helység között hány vasúti szállítási 
szereplő nyújt teljes vagy részleges 
személyszállítási szolgáltatásokat. 

Or. ro

Indokolás

A vasúti infrastruktúrához való hozzáférés körülményei nem korlátozhatják az utasokat 
abban, hogy tájékoztatást kapjanak és jegyet váltsanak, hogy eljussanak egyik helységből a 
másikba, attól függetlenül, hogy a két helység között hány vasúti szállítási szereplő nyújt teljes 
vagy részleges személyszállítási szolgáltatásokat. 

Módosítás 376
Gilles Pargneaux
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Irányelvre irányuló javaslat
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 szabályozó szerv vagy 
szervek állapítják meg objektív gazdasági 
elemzés és előre meghatározott 
szempontok alapján, a következők 
bármelyikének kérelmére:

Azt, hogy a közszolgáltatási szerződés 
általános gazdálkodása sérülne-e, az 55. 
cikkben említett illetékes szabályozó 
hatóság vagy hatóságok állapítják meg 
objektív gazdasági elemzés és előre 
meghatározott szempontok alapján, a 
következők bármelyikének kérelmére:

Or. fr

Indokolás

Választási prioritást kell adni az általános érdekű szolgáltatásoknak és cselekvési képességgel 
kell felruházni ismét a felhasználók és a munkavállalók képviselőit.

Módosítás 377
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
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 szabályozó szerv vagy 
szervek állapítják meg objektív gazdasági 
elemzés és előre meghatározott 
szempontok alapján, a következők 
bármelyikének kérelmére:

Jogvita esetén az 55. cikkben említett 
szabályozó szervet vagy szerveket a 
hatóság az (1) bekezdés rendelkezései 
szerint felkérheti döntéshozatalra objektív 
gazdasági elemzés és előre meghatározott 
szempontok alapján, és a következők 
bármelyikének kérelmére:

Or. en

Indokolás

A szabályozó szervet csak jogvita esetén kérik fel a beavatkozásra.

Módosítás 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza
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Irányelvre irányuló javaslat
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 szabályozó szerv vagy 
szervek állapítják meg objektív gazdasági 
elemzés és előre meghatározott 
szempontok alapján, a következők 
bármelyikének kérelmére:

Azt, hogy a közszolgáltatási szerződés
tárgyát képező szolgáltatások gazdasági 
egyensúlya sérülne-e, az 55. cikkben 
említett szabályozó szerv vagy szervek 
állapítják meg objektív gazdasági elemzés 
és előre meghatározott szempontok 
alapján, a következők bármelyikének 
kérelmére:

Or. it

Módosítás 379
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felhasználók és személyzet képviseleti 
szervezetei.

Or. fr

Indokolás

Választási prioritást kell adni az általános érdekű szolgáltatásoknak és cselekvési képességgel 
kell felruházni ismét a felhasználók és a munkavállalók képviselőit.

Módosítás 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok és a közszolgáltatást 
végző vasúttársaságok a szabályozó szerv 
vagy szervek rendelkezésére bocsátják a 

Az illetékes hatóságok és a közszolgáltatást 
végző vasúttársaságok a szabályozó szerv 
vagy szervek rendelkezésére bocsátják a 
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megalapozott döntéshez szükséges 
információkat. A szabályozó szerv 
megvizsgálja a nyújtott információkat, 
adott esetben valamennyi érintett féllel 
konzultál azokról, és az érintett feleket 
előre meghatározott, ésszerű időn belül, de 
legkésőbb az összes lényeges információ 
kézhezvételét követő két hónapon belül 
tájékoztatja az indokolással ellátott 
határozatáról.

megalapozott döntéshez szükséges 
információkat. A szabályozó szerv 
megvizsgálja a nyújtott információkat, 
adott esetben valamennyi érintett féllel 
konzultál azokról, és az érintett feleket 
előre meghatározott, ésszerű időn belül, de 
legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 
20 munkanapon belül tájékoztatja indokolt 
határozatáról.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy a vasúttársaságok időben megkapják a menetvonal-kérelmeikre és 
elbírálási kérelmeikre vonatkozó döntéseket.

Módosítás 381
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok és a közszolgáltatást 
végző vasúttársaságok a szabályozó szerv 
vagy szervek rendelkezésére bocsátják a 
megalapozott döntéshez szükséges 
információkat. A szabályozó szerv 
megvizsgálja a nyújtott információkat, 
adott esetben valamennyi érintett féllel 
konzultál azokról, és az érintett feleket 
előre meghatározott, ésszerű időn belül, 
de legkésőbb az összes lényeges 
információ kézhezvételét követő két 
hónapon belül tájékoztatja az indokolással 
ellátott határozatáról.

Az illetékes hatóságok és a közszolgáltatást 
végző vasúttársaságok a szabályozó szerv 
vagy szervek rendelkezésére bocsátják a 
megalapozott döntéshez szükséges 
információkat. A szabályozó szerv 
megvizsgálja a nyújtott információkat, 
adott esetben valamennyi érintett féllel 
konzultál azokról, és az érintett feleket az 
összes lényeges információ kézhezvételét 
követő két héten belül tájékoztatja indokolt 
határozatáról.

Or. en

Indokolás

Az optimális célnak a két hétnek kell lennie.
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Módosítás 382
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok és a közszolgáltatást 
végző vasúttársaságok a szabályozó szerv 
vagy szervek rendelkezésére bocsátják a 
megalapozott döntéshez szükséges 
információkat. A szabályozó szerv 
megvizsgálja a nyújtott információkat, 
adott esetben valamennyi érintett féllel 
konzultál azokról, és az érintett feleket 
előre meghatározott, ésszerű időn belül, de 
legkésőbb az összes lényeges információ 
kézhezvételét követő két hónapon belül 
tájékoztatja indokolt határozatáról.

Az illetékes hatóságok és a közszolgáltatást 
végző vasúttársaságok a szabályozó szerv 
vagy szervek rendelkezésére bocsátják a 
megalapozott döntéshez szükséges 
információkat. A szabályozó szerv 
megvizsgálja a nyújtott információkat, 
adott esetben valamennyi érintett féllel 
konzultál azokról, és az érintett feleket 
előre meghatározott, ésszerű időn belül, de 
az összes lényeges információ 
kézhezvételét követő egy hónapon belül 
tájékoztatja indokolt határozatáról.

Or. de

Indokolás

Egy hatékony szabályozó szervezet lényeges ismérve az az időtartam, amelyen belül 
határozatait meghozza. A határozatokat és az esetleges helyreigazító intézkedéseket ezért egy 
hónapon belül meg kell hozni.

Módosítás 383
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok és a közszolgáltatást 
végző vasúttársaságok a szabályozó szerv 
vagy szervek rendelkezésére bocsátják a 
megalapozott döntéshez szükséges 
információkat. A szabályozó szerv 
megvizsgálja a nyújtott információkat, 
adott esetben valamennyi érintett féllel 
konzultál azokról, és az érintett feleket 

Az illetékes hatóságok és a közszolgáltatást 
végző vasúttársaságok a szabályozó szerv 
vagy szervek rendelkezésére bocsátanak 
minden, a megalapozott döntéshez 
szükséges információt. A szabályozó szerv 
megvizsgálja a nyújtott információkat, 
adott esetben valamennyi érintett féllel 
konzultál azokról, és az érintett feleket 
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előre meghatározott, ésszerű időn belül, de 
legkésőbb az összes lényeges információ 
kézhezvételét követő két hónapon belül 
tájékoztatja indokolt határozatáról.

előre meghatározott, ésszerű időn belül, de 
legkésőbb az összes lényeges információ 
kézhezvételét követő két hónapon belül 
tájékoztatja indokolt határozatáról.

Or. es

Indokolás

A helyes döntés meghozatalához az összes információnak rendelkezésre kell állnia.

Módosítás 384
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek részletesen 
meghatározzák az e cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésének alkalmazásában követendő 
eljárásokat és kritériumokat. Ezeket az 
intézkedéseket, melyek ezen irányelv 
egységes feltételek szerinti végrehajtását 
hivatottak biztosítani, a 63. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően végrehajtási 
aktusként kell elfogadni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Nincsen értelme a nemzeti vasúti ügyek kezelésére nem megfelelő eszközöket adni a bizottság 
kezébe.

Módosítás 385
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el, amelyek 
részletesen meghatározzák az e cikk (1), 
(2) és (3) bekezdésének alkalmazásában 
követendő eljárásokat és kritériumokat. 
Ezeket az intézkedéseket, melyek ezen 
irányelv egységes feltételek szerinti 
végrehajtását hivatottak biztosítani, a 63. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
végrehajtási aktusként kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Együttdöntési eljárás keretében kell végrehajtani az intézkedéseket és a felülvizsgált 
kritériumokat.

Módosítás 386
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok korlátozhatják a 
nemzetközi személyszállítási szolgáltatás 
útvonalán az utasok ugyanazon tagállam 
állomásain való felvételére és leszállására 
való jogosultságot is, amennyiben az ezen 
állomások közötti személyszállítás 
kizárólagos jogát tisztességes 
versenypályázati eljárás alapján és az uniós 
jog vonatkozó elveivel összhangban, 2007. 
december 4-e előtt, koncessziós 
szerződéssel ítélték oda. Ez a korlátozás a 
szerződés eredeti időtartamáig vagy 15 
évig tarthat attól függően, hogy melyik 
időtartam a rövidebb.

(5) A tagállamok korlátozhatják az utasok 
ugyanazon tagállam állomásain való 
felvételére és leszállására való 
jogosultságot is, amennyiben az ezen 
állomások közötti személyszállítás 
kizárólagos jogát tisztességes 
versenypályázati eljárás alapján és az uniós 
jog vonatkozó elveivel összhangban, 2007. 
december 4-e előtt, koncessziós 
szerződéssel ítélték oda. Ez a korlátozás a 
szerződés eredeti időtartamáig vagy 15 
évig tarthat attól függően, hogy melyik 
időtartam a rövidebb.

Or. en



AM\870642HU.doc 151/194 PE467.166v01-00

HU

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a jogszabályba bekerüljön a nemzeti 
személyszállítási piac liberalizációja is. Nem szabad várni az Európai Bizottság 2012-es 
javaslatára, hanem már a mostani átdolgozásba be kell építeni az európai piac további 
megnyitását.

Módosítás 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok korlátozhatják a 
nemzetközi személyszállítási szolgáltatás 
útvonalán az utasok ugyanazon tagállam 
állomásain való felvételére és leszállására 
való jogosultságot is, amennyiben az ezen 
állomások közötti személyszállítás 
kizárólagos jogát tisztességes 
versenypályázati eljárás alapján és az uniós 
jog vonatkozó elveivel összhangban, 2007. 
december 4-e előtt, koncessziós 
szerződéssel ítélték oda. Ez a korlátozás a 
szerződés eredeti időtartamáig vagy 15 
évig tarthat attól függően, hogy melyik 
időtartam a rövidebb.

5. A tagállamok korlátozhatják a 
nemzetközi és/vagy nemzeti
személyszállítási szolgáltatás útvonalán az 
utasok ugyanazon tagállam állomásain való 
felvételére és leszállására való 
jogosultságot is, amennyiben az ezen 
állomások közötti személyszállítás 
kizárólagos jogát tisztességes 
versenypályázati eljárás alapján és az uniós 
jog vonatkozó elveivel összhangban, 2007. 
december 4-e előtt, koncessziós 
szerződéssel ítélték oda. Ez a korlátozás a 
szerződés eredeti időtartamáig vagy 15 
évig tarthat attól függően, hogy melyik 
időtartam a rövidebb.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a rendelkezés hatályát a nemzeti személyszállítási szolgáltatásokra kívánja 
kiterjeszteni.

Módosítás 388
Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megbízza az Európai Vasúti 
Ügynökséget azzal, hogy egy egységes 
díjszabási számítási módszer 
kidolgozásának az érdekében készítsen 
összehasonlító elemzést a tagállamokban 
érvényes díjak mértékének a 
megállapításáról.

Or. nl

Módosítás 389
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vasúttársaságok hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen jogosultak
minimális szolgáltatások összességére és a 
III. melléklet 1. pontjában meghatározott 
szolgáltatási infrastruktúrához való 
hozzáférésre.

(1) A pályahálózat-működtetők hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen biztosítják 
a vasúttársaságoknak a minimális 
szolgáltatások összességét és a III. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
szolgáltatási infrastruktúrához való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 390
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vasúttársaságok hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen jogosultak
minimális szolgáltatások összességére és a 
III. melléklet 1. pontjában meghatározott 
szolgáltatási infrastruktúrához való 

(1) A pályahálózat-működtetők hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen biztosítják 
a vasúttársaságoknak a minimális 
szolgáltatások összességét és a III. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
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hozzáférésre. szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Értékes szövegezési pontosítás annak hangsúlyozására, hogy a hozzáférés engedélyezésének 
első lépése a pályahálózat-működtető felelősségi körébe tartozik.

Módosítás 391
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vasúttársaságok hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen jogosultak
minimális szolgáltatások összességére és a 
III. melléklet 1. pontjában meghatározott 
szolgáltatási infrastruktúrához való 
hozzáférésre.

(1) A pályahálózat-működtetők hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen biztosítják 
a vasúttársaságoknak a minimális 
szolgáltatások összességét és a III. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
szolgáltatási infrastruktúrához való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 392
Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vasúttársaságok hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen jogosultak
minimális szolgáltatások összességére és a 
III. melléklet 1. pontjában meghatározott
szolgáltatási infrastruktúrához való 
hozzáférésre.

(1) A pályahálózat-működtetők hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen a 
vasúttársaságok rendelkezésére bocsátják
a III. melléklet 1. pontjában meghatározott
minimális szolgáltatások összességét.

Or. de
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Módosítás 393
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja, és a vasúttársaságok kéréseit csak 
akkor lehet elutasítani, ha piaci feltételek 
mellett létezik más működőképes 
lehetőség is.
Ha a szolgáltatásokat nem egyetlen 
pályahálózat-működtető nyújtja, a „fő 
pályahálózat” üzemeltető minden ésszerű 
erőfeszítést megtesz e szolgáltatások 
nyújtásának megkönnyítése érdekében.

Or. fr

Indokolás

E módosítás fenntartja a kiszolgáló létesítmények üzemeltetésének kötelezettségét ameddig az 
Európai Unió Bírósága a bizottság kérésére nem ismerteti saját értelmezését.

Módosítás 394
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja

A III. melléklet 2. pontjában meghatározott 
szolgáltatás elérési utakat valamint ezek 
használatát a szolgáltatási infrastruktúrák 
minden üzemeltetője hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen biztosítja, 
amennyiben e szolgáltatások a 3. cikkben 
(21a. új) meghatározott alapvető 
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megközelítési lehetőségeknek minősülnek.

Or. fr

Indokolás

Az alapvető megközelítési lehetőségek kihasználásának elérési útját megkülönböztetéstől 
mentesen kell biztosítani.

Módosítás 395
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja.

A szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetői 
a III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a vasúttársaságok 
számára hátrányos megkülönböztetéstől 
mentesen nyújtják a szabályozó szerv 
felügyelete alatt.

Or. en

Módosítás 396
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja.

A II. mellékletben említett szolgáltatási 
infrastruktúrákat vasúttársaságok 
számára nyújtó vasút-üzemeltetők e 
tevékenységét a szabályozó szerv 
figyelemmel kísérheti a jogviták vagy 
ésszerűtlen késedelmek megelőzésére; a 
teljes átláthatóság és a berendezésekhez 
való méltányos hozzáférés garantálása 
érdekében a vasút-üzemeltetőnek –
tulajdonosi viszonyaitól vagy integrált 
vasúti csoportba való tartozásától 
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függetlenül - elkülönített elszámolásokat 
kell felmutatnia mindegyik rendelkezésre 
bocsátott szolgáltatási infrastruktúrára.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatási infrastruktúrához való hozzáférés és annak rendelkezésre állása 
elengedhetetlen a vasúttársaságok működésének lehetővé tételéhez, és a vasúti 
szolgáltatóknak az átláthatóság biztosítása érdekében tulajdonosi viszonyaiktól és integrált 
csoporthoz való tartozásuktól függetlenül elkülönített elszámolásokat kell felmutatniuk.

Módosítás 397
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja.

A szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetői 
a III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a vasúttársaságok 
számára hátrányos megkülönböztetéstől 
mentesen nyújtják a szabályozó szerv 
felügyelete alatt.

Or. en

Módosítás 398
Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 

infrastruktúrák minden üzemeltetője 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja.

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 

infrastruktúrák üzemeltetője a 
vasúttársaságokkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen, a 
szabályozó hatóság felügyelete mellett
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nyújtja.

Or. de

Módosítás 399
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja.

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatások tekintetében a 
pályahasználatot és a szolgáltatások 
igénybevételét a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja.

Or. en

Módosítás 400
Mathieu Grosch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja.

A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási 
infrastruktúrák minden üzemeltetője 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen 
nyújtja, mivel azok a 3. cikk 21a. (új) 
pontjában említett alapvető 
infrastruktúrák.

Or. en

Módosítás 401
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan szervezethez vagy 
céghez tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az 
egyik vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek jogi, szervezeti és 
döntéshozatali szempontból függetlennek 
kell lennie ettől a szervezettől vagy cégtől.

törölve

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdés első albekezdésének rendelkezései szerint felesleges szöveg.

Módosítás 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan szervezethez vagy 
céghez tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az 
egyik vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek jogi, szervezeti és 
döntéshozatali szempontból függetlennek 
kell lennie ettől a szervezettől vagy cégtől.

A szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetője 
külön elszámolást vezet a III. melléklet 2. 
pontjában említett minden egyes 
szolgáltatási kategória tekintetében.

Or. en

Módosítás 403
Georges Bach
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan szervezethez vagy 
céghez tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az egyik 
vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek jogi, szervezeti és 
döntéshozatali szempontból függetlennek 
kell lennie ettől a szervezettől vagy cégtől.

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan szervezethez vagy 
céghez tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az egyik 
vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek teljes 
átláthatóságot és megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférést és használatot kell 
biztosítania e szolgáltatások tekintetében. 
E függetlenség nem járhat a szolgáltató 
létesítmények esetében egy különálló 
szervezet létrehozásával. Az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság gyakorolja az 
ellenőrzést a hozzáférési feltételek felett.

Or. fr

Indokolás

A szállítási szolgáltatások teljes elkülönítése nem eredményezi e tevékenységek tisztességes 
versenyét. E különválasztás szervezeti többletköltségekkel, nagyobb bürokráciával jár majd, 
és növelni fogja az adminisztrációs költségeket. Az illetékes nemzeti szabályozó szervezetek 
hatásköreit meg kell erősíteni azért, hogy ellenőrizni tudják, hogy a döntéseket átlátható 
módon hozták meg és nem folytatnak megkülönböztető gyakorlatot.

Módosítás 404
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan szervezethez vagy 
céghez tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az 
egyik vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek jogi, szervezeti és 

A teljes átláthatóság és a III. melléklet 2. 
pontjában említett szolgáltatási 
infrastruktúrákhoz való, 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és e 
szolgáltatások nyújtásának garantálására 
a szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetője 
külön elszámolást vezet az érintett 
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döntéshozatali szempontból függetlennek 
kell lennie ettől a szervezettől vagy cégtől.

szolgáltatási infrastruktúrák tekintetében.

Or. en

Módosítás 405
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan szervezethez vagy 
céghez tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az egyik
vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek jogi, szervezeti és 
döntéshozatali szempontból függetlennek 
kell lennie ettől a szervezettől vagy cégtől.

A teljes átláthatóság és a III. melléklet 2. 
pontjának a), b), c), e) és g) alpontjában 
említett szolgáltatási infrastruktúrákhoz 
való, megkülönböztetésmentes hozzáférés, 
és az infrastruktúrában a 
szolgáltatásnyújtás garantálása 
érdekében, ha az ilyen szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetője olyan szervezet 
vagy cég közvetlen vagy közvetett 
ellenőrzése alatt áll, amely szintén jelen 
van és domináns pozíciót tölt be azon a 
nemzeti vasúti szállítási szolgáltatási 
piacon, amelyen az infrastruktúrát 
használják, akkor a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetője szervezetét 
úgy kell kialakítani, hogy az független
legyen ettől a szervezettől vagy cégtől.
Ebből a függetlenségből nem feltétlenül 
következik az a követelmény, hogy minden 
egyes szolgáltatásra különálló szervezetet 
vagy céget hozzanak létre.

Or. en

Módosítás 406
Jörg Leichtfried

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

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan szervezethez vagy 
céghez tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az 
egyik vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek jogi, szervezeti és 
döntéshozatali szempontból függetlennek 
kell lennie ettől a szervezettől vagy cégtől.

törölve

Or. de

Indokolás

A szolgáltatási infrastruktúrába történő beruházásra való hajlandóság csökkenni fog. A 
létesítmény építője/üzemeltetője már nem alapozhat arra, hogy fedezni tudja majd saját 
szükségletét, minthogy hasonló feltételek mellett, kötelezően hozzáféréshez jutnak és 
kapacitásokat vonnak el tőle olyan harmadik felek is, amelyek vállalkozási koncepcióját nem 
ismerheti és nem tudja kiszámítani. Másrészről a szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetőjére 
hárul a szolgáltatási infrastruktúrával kapcsolatos vállalkozói kockázat. A szabályozás 
befektetésellenes, és aránytalan beavatkozás a tulajdonjogokba.

Módosítás 407
Carlo Fidanza

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan szervezethez vagy 
céghez tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az egyik 
vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek jogi, szervezeti és 
döntéshozatali szempontból függetlennek 
kell lennie ettől a szervezettől vagy cégtől.

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője olyan vasúttársasághoz
tartozik, amely szintén jelen van és 
domináns pozíciót tölt be legalább az egyik 
vasúti szállítási szolgáltatási piacon, 
amelyen az infrastruktúrát használják, 
akkor az üzemeltetőnek jogi, szervezeti és 
döntéshozatali szempontból függetlennek 
kell lennie ettől a vasúttársaságtól.

Or. it
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Indokolás

E módosítás célja, hogy a vasúttársaságokra is alkalmazzák a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőivel kapcsolatos szervezeti függetlenségi követelményeket, mivel a pályahálózat-
működtetők esetében már előirányzott függetlenségi követelmények biztosítják a kapcsolódó 
szolgáltatások függetlenségét is.

Módosítás 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon 
a menetvonalon, gazdaságilag 
elfogadható feltételek mellett 
üzemeltessék. A működőképes alternatíva 
meglétének bizonyítása a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjét terheli.

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha a többletkapacitás nem elegendő a 
hozzáférés iránti kérés teljesítéséhez. A 
szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjének kell erre indokolást adnia 
és bizonyítania az elegendő 
többletkapacitás hiányát. Konfliktus 
esetében a kérelmező a hozzáférés 
megtagadása ellen fellebbezést nyújthat 
be a szabályozó szervhez.

Or. en

Módosítás 409
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelmére a nemzeti szabályozó szerv által 
meghatározott, rögzített határidőn belül 
kell válaszolni, és az csak abban az esetben 
utasítható el, ha működőképes alternatívák 
lehetővé teszik, hogy az érintett áru- vagy 
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feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

Or. en

Módosítás 410
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon 
a menetvonalon, gazdaságilag 
elfogadható feltételek mellett 
üzemeltessék. A működőképes alternatíva 
meglétének bizonyítása a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjét terheli.

A vasúttársaságoknak a III. cikk 
2.pontjában meghatározott szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha piaci feltételek mellett működőképes 
alternatívák léteznek, vagy ha megkeresés 
és vizsgálat alapján az 55. cikkben 
meghatározott szabályozó szerv úgy ítéli 
meg, hogy a szolgáltatás üzemeltetőjének 
megalapozott oka van a kért 
szolgáltatáshoz való hozzáférés 
megtagadására. Ha az üzemeltető vitatja a 
szabályozó hatóság döntését, akkor joga 
van igazolni a hozzáférés elutasításának 
megalapozottságát.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslata nem elég egyértelmű az alapvető megközelítési lehetőségek 
meghatározása tekintetében. A szabályozó hozzáférés megtagadása esetén játszott szerepét is 
pontosabban meg kell határozni.

Módosítás 411
Hubert Pirker
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

A vasúttársaság szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. 
Amennyiben egy kérelmet elutasítanak, a 
szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetője 
köteles az elutasítást a kérelmező és a 
szabályozó szervezet felé megindokolni. A 
szabályozó szervezet megvizsgálja az 
elutasítás indokait, és adott esetben 
helyreigazító intézkedéseket hoz. A 
szabályozó szervezet határozatára az 56. 
cikk (5) bekezdésének második 
albekezdését kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A szabályozó szervezet feladata az elutasítás indokainak megvizsgálása és adott esetben a 
beavatkozás.

Módosítás 412
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik a kérelmező vasúttársaság számára, 
hogy az érintett áru- vagy személyszállítási 
szolgáltatást ugyanazon a menetvonalon 
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feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

vagy más menetvonalakon, gazdaságilag
elfogadható feltételek mellett üzemeltesse. 
Ez nem kötelezi a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjét az azt 
szolgáló beruházások elvégzésére, hogy 
kiszolgálja a vasúttársaságok valamennyi 
kérését. A működőképes alternatíva 
meglétének tekintetében a bizonyítási 
teher a szabályozó szervet terheli. A 
szolgáltatónak indokolást kell adnia a 
berendezéseihez való hozzáférés vagy az 
érintett szolgáltatás nyújtásának bármely 
megtagadása esetében.

Or. en

Módosítás 413
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik a kérelmező vasúttársaság számára, 
hogy az érintett áru- vagy személyszállítási 
szolgáltatást ugyanazon a menetvonalon 
vagy más menetvonalon, gazdaságilag 
elfogadható feltételek mellett üzemeltesse. 
Ez nem kötelezi a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjét az azt 
szolgáló beruházások elvégzésére, hogy 
kiszolgálja a vasúttársaságoktól kapott 
valamennyi kérést. A működőképes 
alternatíva meglétének tekintetében a 
bizonyítási teher – a jogviták és 
késedelmek megelőzésére – a szabályozó 
szervet terheli.

Or. en
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Indokolás

A szabályozó szerv rendelkezhet ismeretekkel és tehet javaslatot a gazdaságos alternatíva 
használatával kapcsolatban arra az esetre, ha az igényelt szolgáltatási infrastruktúrát kezelő 
vasút-működtető megtagadja a hozzáférést.

Módosítás 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. Vita esetén 
az 55. cikkben meghatározott szabályozó 
szerv dönt a felek által beterjesztett 
tényelemek alapján. A szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjének minden 
esetben indokolnia kell az elutasító 
határozatát.

Or. fr

Módosítás 415
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
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menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. 

Or. de

Indokolás

A szolgáltatási infrastruktúrába történő beruházásra való hajlandóság csökkenni fog. A 
létesítmény építője/üzemeltetője már nem alapozhat arra, hogy fedezni tudja majd saját 
szükségletét, minthogy hasonló feltételek mellett, kötelezően hozzáféréshez jutnak és 
kapacitásokat vonnak el tőle olyan harmadik felek is, amelyek vállalkozási koncepcióját nem 
ismerheti és nem tudja kiszámítani. Másrészről a szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetőjére 
hárul a szolgáltatási infrastruktúrával kapcsolatos vállalkozói kockázat. A szabályozás 
befektetésellenes, és aránytalan beavatkozás a tulajdonjogokba.

Módosítás 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. 
Amennyiben a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelem elutasításra kerül, a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetője az elutasítást 
köteles írásban megindokolni.

Or. pl

Indokolás

A szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetője, amennyiben elutasítja a hozzáférést az általa 
kezelt infrastruktúrához, nem kötelezhető arra, hogy bizonyítsa, léteznek olyan gazdasági és 
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technikai szempontból reális alternatívák, amelyekre a kérelmező saját költségeinek lényeges 
növekedése nélkül átállhat, mivel nem ismeri a más üzemeltetők által kezelt infrastruktúrákat. 

Módosítás 417
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli. Szolgáltatási 
infrastruktúra alatt a műhelyek, 
karbantartó létesítmények, szerszámok és 
a karbantartó létesítmények üzemeléséhez 
és megközelítéséhez szükséges 
vágánycsatlakozások, mellék- és 
rendezővágányok, valamint terminálok és 
magántulajdonú rendező-pályaudvarok 
értendők.

Or. de

Módosítás 418
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 

A vasúttársaságoknak a szolgáltatáshoz
való hozzáférés, illetve szolgáltatásnyújtás
iránti kérelme csak abban az esetben 
utasítható el, ha működőképes alternatívák 
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teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

lehetővé teszik a kérelmező vasúttársaság 
számára, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon vagy más menetvonalakon, 
gazdaságilag elfogadható feltételek mellett 
üzemeltesse. Ez nem kötelezi a 
szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetőjét 
az azt szolgáló beruházások elvégzésére, 
hogy kiszolgálja a vasúttársaságok 
valamennyi kérését. A működőképes 
alternatíva meglétének tekintetében a 
bizonyítási teher a szabályozó szervet 
terheli. A szolgáltatónak indokolást kell 
adnia a berendezéseihez való hozzáférés 
vagy az érintett szolgáltatás nyújtásának 
bármely megtagadása esetében.

Or. en

Módosítás 419
Mathieu Grosch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
működőképes alternatíva meglétének 
bizonyítása a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetőjét terheli.

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes és elfogadható 
alternatívák lehetővé teszik, hogy az 
érintett áru- vagy személyszállítási 
szolgáltatást ugyanazon a menetvonalon, 
gazdaságilag elfogadható feltételek mellett 
üzemeltessék. A működőképes alternatíva 
meglétének bizonyítása a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjét terheli.

Or. en

Módosítás 420
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastruktúrát üzemeltető vasúti 
szolgáltatónak indokolást kell adnia a 
berendezéseihez való hozzáférés vagy az 
érintett meghatározott szolgáltatás 
nyújtásának bármely megtagadása 
esetében.

Or. en

Indokolás

Ésszerű a megfelelő indokolás megadása, a szabályozó szerv általi esetleges vizsgálat 
támogatása érdekében.

Módosítás 421
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
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műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.

műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani. 
Ha nem lehetséges, hogy a kapacitás 
megfelelő részét olyan vasúttársaságok 
kapják meg, amelyek nem tartoznak 
ahhoz a szervezethez vagy céghez, 
amelyhez az infrastruktúra üzemeltetője is 
tartozik, a szabályozó szerv az összes 
érintett érdekelttel együtt alternatív 
megoldásokat dolgoz ki.

Or. en

Indokolás

Ha nem lehetséges, hogy a kapacitás megfelelő részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a szervezethez vagy céghez, amelyhez az infrastruktúra 
üzemeltetője is tartozik, a szabályozó szerv az összes érintett érdekelttel együtt alternatív 
megoldásokat dolgoz ki.

Módosítás 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, a meglévő 
többletkapacitásokat használja fel a 
hozzáférés iránti kérés teljesítésére.
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részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára 
fenntartani.

Or. en

Módosítás 423
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
ellenőrzésére, hogy a kérelmet 
megalapozott indok nélkül utasították-e el, 
és ez esetben annak biztosítására, hogy a 
kapacitás megfelelő részét olyan 
vasúttársaságok kapják meg, amelyek nem 
tartoznak ahhoz a szervezethez vagy 
céghez, amelyhez az infrastruktúra 
üzemeltetője is tartozik. Az újonnan épített 
karbantartási vagy más műszaki 
létesítményekre vonatkozásában azonban, 
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kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára 
fenntartani.

ha ezeket speciális, új gördülőállomány 
számára fejlesztették ki, az 1370/2007/EK 
rendelettel összhangban megkötött 
közszolgálati szerződés keretében, ezek 
használata fenntartható elsősorban a 
szerződő üzemeltető számára a szerződés 
ideje alatt, minthogy ez szükséges a 
közszolgálat biztosításához. Egyéb 
esetekben e létesítményeket az 
üzemeltetésük kezdetétől számított 10 éves 
időszakra egyetlen vasúttársaság számára 
fenn lehet tartani. Ugyanakkor minden 
többletkapacitást elérhetővé kell tenni az 
összes többi vasúti üzemeltető számára, a 
szabályozó szerv ellenőrzése alatt.

Or. fr

Indokolás

A szabályozó szerv feladata a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elutasításának 
megalapozottságát ellenőrizni. Amennyiben erre nincsen elfogadható indok, akkor 
elrendelheti a kérelmező hozzáférését e szolgáltatásokhoz. Annak elkerülésére, hogy az 
újonnan belépőket mesterségesen blokkolják, a többletkapacitások minden üzemeltető 
számára elérhetők.

Módosítás 424
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
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meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára 
fenntartani.

meghozza a megfelelő intézkedést.

Or. en

Módosítás 425
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 

Ha a szolgáltatási infrastruktúra vasúti 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést.
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gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára 
fenntartani.

Or. en

Indokolás

A megoldás megtalálásához elegendőek a szabályozó szerv birtokában lévő és a vasúthálózat-
használati feltételekben szereplő információk.

Módosítás 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet
megvizsgálja, hogy a szállítási szolgáltatás 
teljesítéséhez mindenképpen szükség van-
e az adott létesítményre, és amennyiben 
szükség van rá, saját kezdeményezésére 
vagy panasz alapján meghozza a megfelelő 
intézkedést annak érdekében, hogy 
tisztázza, hogy a kérelmet indokolatlanul 
utasították-e vissza, és ebben az esetben a 
rendelkezésre bocsátható kapacitás 
megfelelő részét olyan vasúttársaságok 
kapják meg, amelyek nem tartoznak ahhoz 
a szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
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műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.

Or. it

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szabályozó szervezet megvizsgálja, hogy a szállítási tevékenység 
ellátásához mindenképpen szükség van-e az adott létesítményre, és tisztázza, hogy a 
használatra vonatkozó kérelem elutasítása indokolatlan volt-e. 

Módosítás 427
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy felülvizsgálja, hogy a 
kérelmet indokolatlanul utasították-e el. 
Amennyiben ez utóbbi a helyzet, úgy 
biztosítja, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
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egyetlen vasúttársaság számára fenntartani. gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.

Or. de

Indokolás

A szolgáltatási infrastruktúrába történő beruházásra való hajlandóság csökkenni fog. A 
létesítmény építője/üzemeltetője már nem alapozhat arra, hogy fedezni tudja majd saját 
szükségletét, minthogy hasonló feltételek mellett, kötelezően hozzáféréshez jutnak és 
kapacitásokat vonnak el tőle olyan harmadik felek is, amelyek vállalkozási koncepcióját nem 
ismerheti és nem tudja kiszámítani. Másrészről a szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetőjére 
hárul a szolgáltatási infrastruktúrával kapcsolatos vállalkozói kockázat. A szabályozás 
befektetésellenes, és aránytalan beavatkozás a tulajdonjogokba.

Módosítás 428
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést.
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gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára 
fenntartani.

Or. en

Módosítás 429
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.

Ha a szolgáltatási infrastruktúra
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet panasz 
alapján meghozza a megfelelő intézkedést 
annak érdekében, hogy a kapacitás 
megfelelő részét olyan vasúttársaságok 
kapják meg, amelyek nem tartoznak ahhoz 
a szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki,
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.

Or. nl
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Módosítás 430
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést az 
átláthatóság garantálása céljából a 
hátrányos megkülönböztetés bármely 
formájának és/vagy az egyenlőtlen 
feltételek alkalmazásának megelőzésére.
Az újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítmények vonatkozásában 
azonban, amelyeket a nagysebességű 
transzeurópai vasúti rendszer járművek 
alrendszerére vonatkozó átjárhatósági 
műszaki előírásokról szóló, 2008. február 
21-i 2008/32/EK bizottsági határozatnak1

megfelelő nagysebességű gördülőállomány 
számára fejlesztettek ki, lehetséges azokat 
az üzemeltetésük kezdetétől számított 10 
éves, és a szabályozó szerv felügyelete 
alatt egy alkalommal megújítható
időszakra egyetlen vasúttársaság számára 
fenntartani.
Az újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítmények vonatkozásában 
azonban, amelyeket speciális, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.
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Or. en

Módosítás 431
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási 
infrastruktúrát legalább két egymást 
követő évben nem használták, akkor a 
tulajdonosnak az infrastruktúra 
üzemeltetését bérbeadás vagy lízing 
céljára meg kell hirdetnie.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a javaslat beavatkozást jelent a tulajdonjogba. A szabályozónak megfelelő hatáskörrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy szavatolni tudja és felülvizsgálhassa az infrastruktúrákhoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférést.

Módosítás 432
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási 
infrastruktúrát legalább két egymást 
követő évben nem használták, akkor a 
tulajdonosnak az infrastruktúra 
üzemeltetését bérbeadás vagy lízing 
céljára meg kell hirdetnie.

törölve

Or. en
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Módosítás 433
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási 
infrastruktúrát legalább két egymást 
követő évben nem használták, akkor a 
tulajdonosnak az infrastruktúra 
üzemeltetését bérbeadás vagy lízing 
céljára meg kell hirdetnie.

törölve

Or. en

Indokolás

Az albekezdés jelentőségét vesztette a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés jogát megadó 
összes rendelkezéshez viszonyítva.

Módosítás 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási 
infrastruktúrát legalább két egymást 
követő évben nem használták, akkor a 
tulajdonosnak az infrastruktúra 
üzemeltetését bérbeadás vagy lízing 
céljára meg kell hirdetnie.

törölve

Or. pl

Indokolás

E rendelkezés a vagyonkezelés módjára vonatkozik, és túl mélyen beavatkozik a tulajdonjog 
tárgykörébe, amelyet az Európai Unió alapvető jogi aktusai garantálnak. Egy szolgáltatási 
infrastruktúra bérbeadásáról vagy eladásáról szóló döntésnek gazdasági megfontolásokon 
kell alapulnia, és azt az infrastruktúra tulajdonosának függetlenül kell meghoznia.
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Módosítás 435
Ismail Ertug

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás,
lízing vagy eladás céljára meg kell 
hirdetnie.

Or. de

Indokolás

A vasúttársaságoknak arra is lehetőséget kell adni, hogy eladják az infrastruktúrát.

Módosítás 436
Brian Simpson

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább egy évben nem használták, akkor 
a tulajdonosnak az infrastruktúra 
üzemeltetését bérbeadás, lízing vagy a 
vasúti ágazattal kapcsolatos 
felhasználásra való eladás céljára meg kell 
hirdetnie.

Or. en

Módosítás 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie, 
illetve kérés esetén az infrastruktúrát 
újból meg kell nyitnia.

Or. en

Módosítás 438
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási 
infrastruktúrát legalább két egymást 
követő évben nem használták, akkor a 
tulajdonosnak az infrastruktúra 
üzemeltetését bérbeadás vagy lízing 
céljára meg kell hirdetnie.

törölve

Or. de

Indokolás

A szolgáltatási infrastruktúrába történő beruházásra való hajlandóság csökkenni fog. A 
létesítmény építője/üzemeltetője már nem alapozhat arra, hogy fedezni tudja majd saját 
szükségletét, minthogy hasonló feltételek mellett, kötelezően hozzáféréshez jutnak és 
kapacitásokat vonnak el tőle olyan harmadik felek is, amelyek vállalkozási koncepcióját nem 
ismerheti és nem tudja kiszámítani. Másrészről a szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetőjére 
hárul a szolgáltatási infrastruktúrával kapcsolatos vállalkozói kockázat. A szabályozás 
befektetésellenes, és aránytalan beavatkozás a tulajdonjogokba.

Módosítás 439
Corien Wortmann-Kool

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

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták és az igazolt igények alapján 
érdeklődés mutatkozik, akkor a 
tulajdonosnak az infrastruktúra 
üzemeltetését bérbeadás vagy lízing céljára 
meg kell hirdetnie, kivéve, ha a 
szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetője 
igazolja, hogy folyamatban levő átállás 
akadályozza annak bármely vasúttársaság 
általi használatát.

Or. en

Módosítás 440
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

Amennyiben a III. melléklet 2. pontjában 
említett szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább három egymást követő évben 
nem használták és vasúttársaságok az 
infrastruktúra használata tekintetében 
érdeklődésüket jelzik a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjének az 
infrastruktúrához igazolt igények alapján 
történő hozzáférésre, akkor a 
tulajdonosnak az infrastruktúra 
üzemeltetését teljesen vagy részben vasúti 
szolgáltatási infrastruktúraként történő 
bérbeadás vagy lízing céljára meg kell 
hirdetnie, kivéve, ha a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetője igazolja, hogy 
folyamatban levő átállás akadályozza 
annak bármely vasúttársaság általi 
használatát.

Or. en
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Módosítás 441
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését eladás,
bérbeadás vagy lízing céljára meg kell 
hirdetnie, kivéve, ha a tulajdonos 
bizonyítani tudja, hogy az infrastruktúra 
átalakítás alatt áll, ami nem teszi lehetővé 
vasúttársaság általi használatát.

Or. es

Indokolás

Bizonyos rugalmasságot kell biztosítani az infrastruktúra-üzemeltetőknek abban az esetben, 
ha igazolni tudják, hogy az adott területen átalakítások – például városrendezési 
tevékenységek – folynak, amelyek végrehajtása általában hosszú időt vesz igénybe.

Módosítás 442
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie. Ha 
egy korábbi időpontban a 
vasúttársaságnak ítélték oda az 
infrastruktúrát, indokolnia kell, hogy 
miért hagyta azt használatlanul.
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Or. es

Indokolás

Ha az infrastruktúrát nem használták, ennek indokainak ismerete elősegíti a 
szolgáltatásnyújtás javítását és az irányelv célkitűzéseinek elérését.

Módosítás 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát 
legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését vasúti 
szektorral kapcsolatos tevékenységre 
történő bérbeadás, koncesszió vagy lízing
céljára meg kell hirdetnie. A kiosztás 
megfelelő kérések hiányában történő 
elmaradása esetében a szolgáltatás 
közérdekűségének a szabályozó hatóság 
általi, az 55. cikkben említett értékelését 
követően lehet a szolgáltatás felszámolása 
és eladása ügyében eljárni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás annak pontosítását szolgálja, hogy a közszolgáltatások eladhatók, de nem a 
szabályozó szerv általi ellenőrzés mellőzésével.

Módosítás 444
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltatási infrastruktúrát A szolgáltatási infrastruktúrát 
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legalább két egymást követő évben nem 
használták, akkor a tulajdonosnak az 
infrastruktúra üzemeltetését bérbeadás 
vagy lízing céljára meg kell hirdetnie.

tulajdonosának az ebben az irányelvben 
meghatározott eredményességi elveknek 
megfelelőem kell használnia és a szabad 
infrastruktúra üzemeltetését bármely 
elidegenítési forma céljára meg kell 
hirdetnie, amennyiben azt maga legalább 
két egymást követő éven át nem 
hasznosítja.

Or. en

Módosítás 445
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a pályahálózat-működtető 
kiegészítő szolgáltatásként kínálja a III. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 
szolgáltatások valamelyikét, minden olyan 
vasúttársaság részére, amely kéri, köteles 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon biztosítani ezeket a 
szolgáltatásokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A cikk előző rendelkezései már elegendőek.

Módosítás 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a pályahálózat-működtető 
kiegészítő szolgáltatásként kínálja a III. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 

(3) Ha a pályahálózat-működtető 
kiegészítő szolgáltatásként kínálja a III. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 
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szolgáltatások valamelyikét, minden olyan 
vasúttársaság részére, amely kéri, köteles 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon biztosítani ezeket a 
szolgáltatásokat.

szolgáltatások valamelyikét, minden olyan 
vasúttársaság részére, amely kéri, köteles 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon biztosítani ezeket a 
szolgáltatásokat.

A vontatási célú villamos energiát 
beszerző vasúttársaság szabadon 
választhat a villamosenergia-szolgáltatók 
közül.
Az energia egységára nem kapcsolódhat a 
vasúttársaság típusához vagy méretéhez, 
hanem annak valamennyi vevő számára 
méltányosnak kell lennie.

Or. en

Módosítás 447
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a pályahálózat-működtető
kiegészítő szolgáltatásként kínálja a III. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 
szolgáltatások valamelyikét, minden olyan 
vasúttársaság részére, amely kéri, köteles 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon biztosítani ezeket a 
szolgáltatásokat.

(3) Ha a szolgáltatás üzemeltetője
kiegészítő szolgáltatásként kínálja a III.
melléklet 3. pontjában megjelölt 
szolgáltatások valamelyikét, minden olyan 
vasúttársaság részére, amely kéri, köteles 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon biztosítani ezeket a 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 448
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vasúttársaságok ezenfelül kérhetik a 
pályahálózat-működtetőtől vagy más 
szolgáltatótól a III. melléklet 4. pontjában 
felsorolt további mellékszolgáltatásokat. A 
pályahálózat-működtető nem köteles e 
szolgáltatásokat nyújtani.

törölve

Or. en

Indokolás

A cikk előző rendelkezései már elegendőek.

Módosítás 449
Mathieu Grosch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 a. A szabályozó szervnek tájékoztatást és 
betekintést kell kapnia a III. melléklet 1. 
és 2. pontja szerinti kérések és vonatkozó 
dokumentumok tekintetében annak 
érdekében, hogy biztosíthassa a döntések 
megkülönböztetésmentes meghozatalát.

Or. en

Módosítás 450
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve



PE467.166v01-00 190/194 AM\870642HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. de

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés szerint (290. cikk) a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak a 
jogalkotási aktus nem alapvető elemeinek kiegészítéséhez vagy módosításához vezethetnek. A 
Bizottság itt javasolt felhatalmazása arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
módosítsa a vasútpolitika és -szabályozás alapvető szempontjait, messze túlmegy azon a 
mértéken, amely indokolná a Bizottságra történő hatáskör-átruházást. A módosításoknak 
ezért a szokásos együttdöntési eljárás keretében kell megvalósulniuk.

Módosítás 452
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Indokolás

Az alapvető elemek nem tartoznak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá.
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Módosítás 453
Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. de

Módosítás 454
Mathieu Grosch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 455
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve 

Or. en
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Módosítás 456
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A határokon átnyúló tagállamközi 
megállapodások bármely olyan 
rendelkezése, amely a vasúttársaságok 
között hátrányosan különböztet vagy a 
vasúttársaságok határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtását korlátozza, ezúton 
hatályát veszti.

törölve

A fenti megállapodásokról értesíteni kell a 
Bizottságot. A Bizottság megvizsgálja, 
hogy a megállapodások megfelelnek-e 
ennek az irányelvnek és a 64. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban határoz arról, hogy a 
vonatkozó megállapodások hatályban 
maradhatnak-e. A Bizottság értesíti 
határozatáról az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és a tagállamokat.

Or. fr

Indokolás

A tagállamokra kell bízni a szükséges együttműködések meghatározását elsősorban az általuk 
meghatározott általános érdekű szolgáltatások keretében. A szubszidiaritás elvének a 
megkérdőjelezéséről van szó.

Módosítás 457
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló tagállamközi 
megállapodások bármely olyan 
rendelkezése, amely a vasúttársaságok 
között hátrányosan különböztet vagy a 

A tagállamoknak meg kell győződniük 
arról, hogy az általuk megkötendő
határokon átnyúló megállapodások nem 
jelentenek megkülönböztetést bizonyos 
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vasúttársaságok határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtását korlátozza, ezúton 
hatályát veszti.

vasúttársaságok számára, illetve nem 
korlátozzák a vasúttársaságok határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtásának
szabadságát.

Or. fr

Indokolás

A határokon átnyúló megállapodásoknak továbbra is tagállami autonómiába és hatáskörbe 
kellene tartozniuk. Az Európai Uniónak csak akkor kellene beavatkoznia, amikor a 
célkitűzéseket a tagállamok nem tudják elérni kielégítő módon, és az Európai Unió ezeket 
jobban meg tudja valósítani.

Módosítás 458
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti megállapodásokról értesíteni kell a 
Bizottságot. A Bizottság megvizsgálja, 
hogy a megállapodások megfelelnek-e 
ennek az irányelvnek és a 64. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban határoz arról, hogy a 
vonatkozó megállapodások hatályban 
maradhatnak-e. A Bizottság értesíti 
határozatáról az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és a tagállamokat.

A fenti megállapodásokról értesíteni kell a 
Bizottságot. A Bizottság megvizsgálja, 
hogy a megállapodások megfelelnek-e 
ennek az irányelvnek. Amennyiben a 
Bizottság megállapítja, hogy egy 
határokon átnyúló megállapodás nem 
egyeztethető össze a közösségi jog egy 
rendelkezésével, mulasztásért az EUMSZ 
258. cikkében meghatározott eljárást 
indíthat az Európai Unió Bíróságánál a 
közösségi jog megsértése miatt.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottság egyszerű határozattal nem törölheti el két állam szabályosan megkötött 
határokon átnyúló megállapodásának alkalmazását. A Bizottságnak az EUMSZ 17. cikkével 
összhangban őrködnie kell a szerződések, valamint az ezek értelmében az intézmények által 
elfogadott intézkedések alkalmazása felett, az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett.

Módosítás 459
Georges Bach
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és harmadik országok közötti 
határokon átnyúló megállapodásokról való 
tárgyalás és e megállapodások 
végrehajtása – az Unió és a tagállamok 
közötti hatáskörfelosztás sérelme nélkül és 
az uniós joggal összhangban – a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
együttműködési eljárás keretében történik. 

A tagállamok és harmadik országok közötti 
határokon átnyúló megállapodásokról való 
tárgyalásokról és e megállapodások 
végrehajtásáról – az Unió és a tagállamok 
közötti hatáskörfelosztás sérelme nélkül és 
az uniós joggal összhangban – a 
tagállamoknak tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot.

Or. fr


