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Módosítás 460
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megteszi a szükséges  
intézkedéseket az európai vasúti szállítás 
műszaki és gazdasági feltételeinek, 
valamint piaci fejlődésének nyomon 
követésére.

(1) A Bizottság megteszi a szükséges 
intézkedéseket az európai vasúti szállítás 
műszaki és gazdasági feltételeinek, piaci 
fejlődésének, valamint a foglalkoztatás 
alakulásának, a szociális feltételeknek és 
annak a nyomon követésére, hogy az 
megfelel-e az EU versenyszabályainak.

Or. ro

Indokolás

A foglalkoztatás és a szociális feltételek alakulásának, valamint az uniós versenyszabályok 
betartásának nyomon követése rendkívül fontos„az egységes európai vasúti 
térség”megvalósítása szempontjából.

Módosítás 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a 
felhasználókat, hogy jobban figyelemmel 
kísérhessék a vasúti ágazat fejlődését és a 
piac alakulását, felmérhessék a 
foganatosított intézkedések hatását, és 
elemezhessék a Bizottság tervezett 
intézkedéseinek hatását.

2. Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok, az Európai 
Parlament, az Európai Vasúti Ügynökség,
és az érintett ágazatok képviselőit, ideértve 
a felhasználókat, hogy jobban figyelemmel 
kísérhessék a vasúti ágazat fejlődését és a 
piac alakulását, felmérhessék a 
foganatosított intézkedések hatását, és 
elemezhessék a Bizottság tervezett 
intézkedéseinek hatását.

Or. fr
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Indokolás

E módosítás az Európai Parlamentet és az Európai Vasúti Ügynökséget i be kívánja vonni az 
Európai Bizottság munkájába.

Módosítás 462
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a 
felhasználókat, hogy jobban figyelemmel 
kísérhessék a vasúti ágazat fejlődését és a 
piac alakulását, felmérhessék a 
foganatosított intézkedések hatását, és 
elemezhessék a Bizottság tervezett 
intézkedéseinek hatását.

2. Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok, mindenekelőtt a 
szabályozó hatóságok és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a szociális 
partnereket és a vasúthasználók 
képviseleti szervezeteit, hogy jobban 
figyelemmel kísérhessék az ágazat 
fejlődését és a piac alakulását, 
felmérhessék a foganatosított intézkedések 
hatását, és elemezhessék a Bizottság 
tervezett intézkedéseinek hatását. 

Or. fr

Indokolás

A Bizottságnak a vasúti piac felügyeleti tevékenységébe be kell vonnia a szociális partnerek és 
a felhasználók képviaselőit. Az Európai Vasúti Ügynökségnek a maga részéről meg kell 
maradnia az optimális biztonsági szintre vonatkozó előjogainál.

Módosítás 463
Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a 
felhasználókat, hogy jobban figyelemmel 

(2) Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok, ezen belül a
szabályozó szervezetek, és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a szociális 
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kísérhessék a vasúti ágazat fejlődését és a 
piac alakulását, felmérhessék a 
foganatosított intézkedések hatását, és 
elemezhessék a Bizottság tervezett 
intézkedéseinek hatását.

partnereket és a vasúti ágazat ügyfeleit, 
hogy jobban figyelemmel kísérhessék a 
vasúti ágazat fejlődését és a piac 
alakulását, felmérhessék a foganatosított 
intézkedések hatását, és elemezhessék a 
Bizottság tervezett intézkedéseinek hatását.
A Bizottság szükség esetén az Európai 
Vasúti Ügynökséggel is konzultál.

Or. nl

Módosítás 464
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a 
felhasználókat, hogy jobban figyelemmel 
kísérhessék a vasúti ágazat fejlődését és a 
piac alakulását, felmérhessék a 
foganatosított intézkedések hatását, és 
elemezhessék a Bizottság tervezett 
intézkedéseinek hatását.

(2) Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok, a szabályozó 
szervezetek, az érintett vasúttársaságok és 
az érintett ágazatok képviselőit, ideértve a 
felhasználókat, hogy jobban figyelemmel 
kísérhessék a vasúti ágazat fejlődését és a 
piac alakulását, felmérhessék a 
foganatosított intézkedések hatását, és 
elemezhessék a Bizottság tervezett 
intézkedéseinek hatását.

Or. de

Módosítás 465
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a 
felhasználókat, hogy jobban figyelemmel 

(2) Ebbe a munkájába a Bizottság szorosan 
bevonja a tagállamok és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a 
szakszervezeteket, az ágazati 
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kísérhessék a vasúti ágazat fejlődését és a 
piac alakulását, felmérhessék a 
foganatosított intézkedések hatását, és 
elemezhessék a Bizottság tervezett 
intézkedéseinek hatását.

szakszervezeti szövetségeket és a 
felhasználók képviselőit, hogy jobban 
figyelemmel kísérhessék a vasúti ágazat 
fejlődését és a piac alakulását, 
felmérhessék a foganatosított intézkedések 
hatását, és elemezhessék a Bizottság 
tervezett intézkedéseinek hatását.

Or. ro

Indokolás

Tekintettel a szakszervezetek, ágazati szakszervezeti szövetségek és különösen a vasúti 
szolgáltatások felhasználói képviselőinek jelentős szerepére, fontos, hogykonzultáljanak velük, 
és hogy ők is támogassák a Bizottságot a műszaki és gazdasági feltételek, valamint az európai 
vasúti szállítás piaci fejlődésének nyomon követésében.

Módosítás 466
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság nyomon követi a hálózatok 
használatát és a vasúti ágazat 
keretfeltételeinek alakulását, különösen az 
infrastruktúra-használati díjak 
meghatározását, a kapacitás elosztását, a 
vasúti infrastruktúra fejlesztésébe történő 
beruházásokat, a vasúti szállítási 
szolgáltatások árának és minőségének 
alakulását, a közszolgáltatási szerződések 
alapján működtetett vasúti szállítási 
szolgáltatásokat és az engedélyezést, 
valamint a tagállamok közötti 
harmonizáció mértékét. A Bizottság 
gondoskodik a tagállamok megfelelő 
szabályozó szervezetei közötti aktív 
együttműködésről.

(3) A Bizottság nyomon követi a hálózatok 
használatát és a vasúti ágazat 
keretfeltételeinek alakulását, különösen az 
infrastruktúra-használati díjak 
meghatározását, a kapacitás elosztását, a 
vasúti infrastruktúra fejlesztésébe történő 
beruházásokat, a vasúti szállítási 
szolgáltatások árának és minőségének 
alakulását, a közszolgáltatási szerződések 
alapján működtetett vasúti szállítási 
szolgáltatásokat és az engedélyezést, a 
piacnyitás mértékét, valamint a tagállamok 
közötti harmonizáció mértékét. A Bizottság 
gondoskodik a tagállamok megfelelő 
szabályozó szervezetei közötti aktív 
együttműködésről.

Or. en

Indokolás

Ezen ÁTDOLGOZÁS esetében kulcsfontosságú a belső piac vasúti ágazatban történő 
kiteljesítésének fontosságát hangsúlyozni, ennek elérése érdekében pedig elengedhetetlen 
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elem a piac megnyitása és a tisztességes verseny.

Módosítás 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság nyomon követi a hálózatok 
használatát és a vasúti ágazat 
keretfeltételeinek alakulását, különösen az 
infrastruktúra-használati díjak 
meghatározását, a kapacitás elosztását, a 
vasúti infrastruktúra fejlesztésébe történő 
beruházásokat, a vasúti szállítási 
szolgáltatások árának és minőségének 
alakulását, a közszolgáltatási szerződések 
alapján működtetett vasúti szállítási 
szolgáltatásokat és az engedélyezést, 
valamint a tagállamok közötti 
harmonizáció mértékét. A Bizottság 
gondoskodik a tagállamok megfelelő 
szabályozó szervezetei közötti aktív 
együttműködésről.

3. A Bizottság nyomon követi a hálózatok 
használatát és a vasúti ágazat 
keretfeltételeinek alakulását, különösen az 
infrastruktúra-használati díjak 
meghatározását, a kapacitás elosztását, a 
vasúti infrastruktúra fejlesztésébe történő 
beruházásokat, a vasúti szállítási 
szolgáltatások árának és minőségének 
alakulását, a közszolgáltatási szerződések 
alapján működtetett vasúti szállítási 
szolgáltatásokat és az engedélyezést, 
valamint a tagállamok közötti és azokon 
belüli harmonizáció mértékét, elsősorban a 
szociális jogok terén. A Bizottság 
gondoskodik a tagállamok megfelelő 
szabályozó szervezetei közötti aktív 
együttműködésről.

Or. fr

Módosítás 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság rendszeresen beszámol az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
következőkről:

4. A Bizottság rendszeresen, és legalább 
négyévenként beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
következőkről:

Or. fr
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Indokolás

E módosítás a Bizottság által az elvégzett munkájáról a Parlamentnek és a Tanácsnak 
készítendő jelentés gyakoriságát pontosítja.

Módosítás 469
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vasúti szolgáltatások belső piacának 
alakulása;

a) a vasúti szolgáltatások belső piacának 
alakulása, beleértve a piac megnyitásának 
mértékét;

Or. en

Módosítás 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az ágazati munkafeltételek az egyes 
tagállamokban.

Or. de

Indokolás

Helytelen egységes szerkezetbe foglalás. A megfogalmazás összhangban van a közösségi 
vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2004/51/EK 
irányelvvel. A foglalkoztatottak szempontját mindenképpen figyelembe kell venni a 
jelentésben, mivel végső soron a munkavállalók a hatékony, biztonságos és eredményes vasúti 
rendszer kulcsai. Ezenkívül ezzel egy eszközt lehet és kell teremteni a lisszaboni stratégia 
céljainak megvalósításához.

Módosítás 471
Brian Simpson



AM\870643HU.doc 9/163 PE467.167v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 a. A Bizottság figyelemmel kíséri a 
karbantartási piac alakulását és 2012-ig 
vizsgálatot végez a karbantartási piac 
megnyitása által előidézhető előnyök 
értékelésére. A vizsgálatnak elemeznie kell 
a karbantartási szolgáltatások 
megnyitásának a vasúti szereplők piacára 
és a vasúti szereplők vasúttal kapcsolatos 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése további 
elősegítésére gyakorolt hatását.

Or. en

Indokolás

Meg kell vizsgálni azt a jelentős potenciált, amelyet a karbantartási piacok megnyitása 
kínálhat. A vizsgálat és a karbantartási piacok figyelemmel kísérésének eredménye 
tájékoztatást nyújthat a Bizottság számára a lehetséges szabályozói fellépés tekintetében.

Módosítás 472
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által gyakorolt piacfelügyelet 
céljára a tagállamoknak a IV. mellékletben 
említett információkat, valamint minden 
egyéb szükséges adatot évente be kell 
nyújtaniuk a Bizottsághoz.

A Bizottság által gyakorolt piacfelügyelet 
céljára a tagállamoknak a IV. mellékletben 
említett információkat, valamint minden 
egyéb szükséges adatot évente be kell 
nyújtaniuk a Bizottsághoz, különösen a 
következőket:
a) a piac megnyitásának és a tisztességes 
versenynek a mértéke az egyes 
tagállamokban;

Or. en
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Indokolás

Ezen ÁTDOLGOZÁS esetében kulcsfontosságú a belső piac vasúti ágazatban történő 
kiteljesítésének fontosságát hangsúlyozni, ennek elérése érdekében pedig elengedhetetlen 
elem a piac megnyitása és a tisztességes verseny.

Módosítás 473
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által gyakorolt piacfelügyelet 
céljára a tagállamoknak a IV. mellékletben 
említett információkat, valamint minden 
egyéb szükséges adatot évente be kell 
nyújtaniuk a Bizottsághoz.

A Bizottság által gyakorolt piacfelügyelet 
céljára a tagállamoknak a IV. mellékletben 
említett információkat, valamint minden 
egyéb szükséges adatot évente be kell 
nyújtaniuk a Bizottsághoz:

a panaszok, bejelentések és a 
vasúttársaság részéről benyújtott egyéb 
kifogások, valamint a pályahálózat-
működtető, az egykori államvasutak illetve 
ezek utódtársaságai általi 
megkülönböztetések és egyéb hátrányt 
okozó intézkedések jellegének és 
számának felsorolása és közzététele.

Or. de

Módosítás 474
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által gyakorolt piacfelügyelet 
céljára a tagállamoknak a IV. mellékletben 
említett információkat, valamint minden 
egyéb szükséges adatot évente be kell 
nyújtaniuk a Bizottsághoz.

A Bizottság által gyakorolt piacfelügyelet 
céljára a tagállamoknak a IV. mellékletben 
említett következő információkat, valamint 
minden egyéb szükséges adatot évente be 
kell nyújtaniuk a Bizottsághoz:
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a) a vasúti szállítási teljesítmény és a 
közszolgáltatási kötelezettségek 
ellentételezésének alakulása;
b) a vasúttársaságok teljes szállítási 
teljesítményen belüli részaránya;
c) a szabályozó szervezetek fellebbviteli 
szervezetként való működésre szánt 
erőforrásai és tevékenységei;
d) a hagyományos vasúttársaság 
átszervezésére és a nemzeti közlekedési
stratégiák elfogadására/végrehajtására 
vonatkozó fejlemények az előző év során;
e) a tagállamban az előző évben a vasúti 
szállítás területén végrehajtott fontos 
képzési kezdeményezések/intézkedések;
f) a vasúttársaságoknál és a pályahálózat-
működtetőknél és a vasúti ágazatban 
tevékenykedő más társaságoknál a 
foglalkoztatási és szociális körülmények 
az előző év végén;
g) a nagysebességű vasúthálózatba az 
előző év során történt beruházások;
h) a vasúthálózat hossza az előző év 
végén;
i) pályahasználati díjak az előző év során;
j) az ezen irányelv 35. cikke alapján 
létrehozott teljesítményösztönző rendszer 
megléte;
k) az illetékes nemzeti hatóság által 
kiadott érvényes engedélyek száma;
l) az ERTMS-fejlesztés helyzete;
m) a 2004/49/EK irányelvben 
meghatározott, az előző évben a hálózaton 
történt váratlan események, balesetek és 
súlyos balesetek száma;
m) egyéb fontosabb fejlemények.

Or. en
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Módosítás 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IV. 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 476
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy vasúttársaságnak joga van a 
letelepedése szerinti tagállamban engedélyt 
kérni, feltéve, hogy e vasúttársaság több 
mint 50%-a a tagállamoknak vagy a 
tagállamok állampolgárainak vagy 
mindkettőjüknek a tulajdonában és 
tényleges ellenőrzése alatt áll – akár 
közvetlen, akár közvetett módon egy vagy 
több közvetítő vállalaton keresztül –, 
kivéve ha egy harmadik országgal kötött 
megállapodás, amelynek az Európai Unió 
részese, másként rendelkezik.

(1) Egy vasúttársaságnak joga van a 
letelepedése szerinti tagállamban engedélyt 
kérni. A tagállamok döntenek a 
területükön letelepedett vasúttársaságok 
engedélykérelme ügyében, amennyiben az 
adott vasúttársaság összesen több mint 
50%-a az Unión kívüli harmadik 
személyek tulajdonában áll, és 
amennyiben az e harmadik személyek 
tényleges ellenőrzése alatt áll – akár 
közvetlen, akár közvetett módon egy vagy 
több közvetítő vállalaton keresztül.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslatának célja, hogy védje a harmadik országokkal szomszédos országok 
vasúti szereplőit az uniós szereplők irányában versenyellenes módon fellépő harmadik 
országbeli vasúttársaságok túlnyomó erejével szemben. A szöveg átfogalmazása (annak 
egyértelmű megemlítésével, hogy ez külső érdekeltségekre vonatkozik) a tagállamok számára 
megadja a végső jogot a külső érdekeltségek engedélykérelme elleni tiltakozásra. A Bizottság 
által javasolt kritériumok megmaradnak.

Módosítás 477
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Egy vasúttársaságnak joga van a 
letelepedése szerinti tagállamban engedélyt 
kérni, feltéve, hogy e vasúttársaság több 
mint 50%-a a tagállamoknak vagy a 
tagállamok állampolgárainak vagy 
mindkettőjüknek a tulajdonában és 
tényleges ellenőrzése alatt áll – akár 
közvetlen, akár közvetett módon egy vagy 
több közvetítő vállalaton keresztül –, 
kivéve ha egy harmadik országgal kötött 
megállapodás, amelynek az Európai Unió 
részese, másként rendelkezik.

1. Egy vasúttársaságnak joga van a 
letelepedése szerinti tagállamban engedélyt 
kérni.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottság által szolgáltatott tényelemek nem tartalmaznak további jogi 
pontosításokat, csak nehezítik a megértést.

Módosítás 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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

(1) Egy vasúttársaságnak joga van a 
letelepedése szerinti tagállamban engedélyt 
kérni, feltéve, hogy e vasúttársaság több 
mint 50%-a a tagállamoknak vagy a 
tagállamok állampolgárainak vagy 
mindkettőjüknek a tulajdonában és 
tényleges ellenőrzése alatt áll – akár 
közvetlen, akár közvetett módon egy vagy 
több közvetítő vállalaton keresztül –,
kivéve ha egy harmadik országgal kötött 
megállapodás, amelynek az Európai Unió 
részese, másként rendelkezik.

(1) Egy harmadik országbeli
vasúttársaságnak joga van a letelepedése 
szerinti tagállamban engedélyt kérni, 
amennyiben európai vasúttársaságok az 
érintett harmadik országban hasonló 
jogokat kapnak, kivéve ha egy harmadik 
országgal kötött megállapodás, amelynek
az Európai Unió részese, másként 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Az átfogalmazás célja a viszonossági kritérium bevezetése.

Módosítás 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti hatóságok által követendő eljárások és kritériumok igen fontosak az egységes 
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keretrendszer biztosítása érdekében. Ezért jobb lenne elfogadásuk időzítését erősíteni.

Módosítás 480
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem hoztak bírósági ítéletet a szociális-
és munkajogi kötelezettségek, beleértve a 
munka- és egészségvédelemre vonatkozó 
jogszabályokban előírt kötelezettségeket, 
valamint a vámvizsgálatnak alávetett, 
határokon átnyúló áruszállítást végezni 
szándékozó társaság esetében a 
vámszabályzatban előírt kötelezettségek 
teljesítésének súlyos vagy ismétlődő
elmulasztása miatt.

d) nem hoztak bírósági ítéletet a szociális-
és munkajogi kötelezettségek, beleértve a 
biztonsági rendelkezésekben, a munka- és 
egészségvédelemre vonatkozó 
jogszabályokban előírt kötelezettségeket, 
valamint a vámvizsgálatnak alávetett, 
határokon átnyúló áruszállítást végezni 
szándékozó társaság esetében a 
vámszabályzatban előírt kötelezettségek 
teljesítésének elmulasztása miatt.

Or. en

Indokolás

A biztonsági rendelkezések betartását elengedhetetlennek kell minősíteni.

Módosítás 481
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az V. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Indokolás

Alapvető elem, amely nem tartozik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá.
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Módosítás 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakmai kompetenciával kapcsolatos 
követelmények akkor teljesülnek, ha az 
engedélyért folyamodó vasúttársaság 
bizonyítani tudja, hogy van vagy lesz 

olyan irányító szerve, amely birtokában 
van annak a szükséges tudásnak vagy 
tapasztalatnak, amely az engedélyben 
meghatározott működés feletti biztonságos 
és megbízható ellenőrzés és felügyelet 
gyakorlásához kell.

A szakmai kompetenciával kapcsolatos 
követelmények akkor teljesülnek, ha az 
engedélyért folyamodó vasúttársaság 
bizonyítani tudja, hogy van olyan irányító 

szerve, amely birtokában van annak a 
szükséges tudásnak vagy tapasztalatnak, 
amely az engedélyben meghatározott 
működés feletti biztonságos és megbízható 
ellenőrzés és felügyelet gyakorlásához kell.
Szintén ide tartoznak a személyzet 
szükséges képzettségére vonatkozó 
igazolások a közigazgatási szerv által 
kiadott vizsgabizonyítványokkal, az 
alkalmassági bizonyítványok és az összes 
képesítési bizonyítvány.
A társaság igazolja továbbá, hogy 
rendelkezik a közösségi vasutak 
biztonságáról szóló, 2004. április 29-i 
2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 10. cikke szerinti biztonsági 
tanúsítvánnyal.
_____________
1 HL L 220., 2004.6.21., 16. o.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás megvonja a vasúti üzem vezetőjétől annak lehetőségét, hogy egyedül döntsön 
a képzés sikeréről. E módosítás célja azt is biztosítani, hogy a személyzet rendelkezzen minden 
alkalmassági vizsgával (egészségügyi, pszichés terhelés stb.) és képesítési bizonyítvánnyal 
(vizsga, mozdonyvezetői engedély, pályaismeret stb.). Ezenkívül egy vasúttársaságnak már a 
piacra lépés előtt minden előfeltételt teljesítenie kell.
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Módosítás 483
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakmai kompetenciával kapcsolatos 
követelmények akkor teljesülnek, ha az 
engedélyért folyamodó vasúttársaság 
bizonyítani tudja, hogy van vagy lesz olyan 
irányító szerve, amely birtokában van 
annak a szükséges tudásnak vagy 
tapasztalatnak, amely az engedélyben 
meghatározott működés feletti biztonságos 
és megbízható ellenőrzés és felügyelet 
gyakorlásához kell.

A szakmai kompetenciával kapcsolatos 
követelmények akkor teljesülnek, ha az 
engedélyért folyamodó vasúttársaság 
bizonyítani tudja, hogy van vagy lesz olyan 
irányító szerve, amely birtokában van 
annak a szükséges tudásnak vagy 
tapasztalatnak, amely az engedélyben 
meghatározott működés feletti biztonságos 
és megbízható ellenőrzés és felügyelet 
gyakorlásához kell. A kérelmezőnek a 
kérelem benyújtásakor azt is igazolnia 
kell, hogy rendelkezik a 2004/49/EK 
irányelv 10. cikke szerinti biztonsági 
tanúsítvánnyal.

Or. en

Indokolás

A biztonsági tanúsítvány megléte előfeltétel.

Módosítás 484
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1371/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16, II. fejezetének sérelme 
nélkül a vasúttársaságnak rendelkeznie kell 
a megfelelő biztosítással a hazai és 
nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, 
hogy a balesetek során felmerülő károkra, 
különös tekintettel a szállított árura, a 
postaküldeményekre és harmadik felekre 
vonatkozóan fedezete legyen.

Az 1371/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16, II. fejezetének sérelme 
nélkül a vasúttársaságnak rendelkeznie kell
a megfelelő biztosítással vagy piaci 
feltételek mellett nyújtott garanciákkal a 
hazai és nemzetközi jogszabályoknak 
megfelelően, hogy a balesetek során 
felmerülő károkra, különös tekintettel a 
szállított árura, a postaküldeményekre és 
harmadik felekre vonatkozóan fedezete 
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legyen.

Or. en

Indokolás

A vasúttársaságok szabadon kell, hogy dönthessenek a polgári jogi felelősségük tekintetében 
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 485
Ismail Ertug

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1371/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, II. fejezetének sérelme 
nélkül a vasúttársaságnak rendelkeznie kell 
a megfelelő biztosítással  a hazai és 
nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, 
hogy a balesetek során felmerülő károkra, 
különös tekintettel  a szállított árura, a 
postaküldeményekre és harmadik felekre 
vonatkozóan fedezete legyen.

Az 1371/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet III. fejezetének sérelme 
nélkül a vasúttársaságnak rendelkeznie kell 
a megfelelő biztosítással  a hazai és 
nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, 
hogy a balesetek során felmerülő károkra, 
különös tekintettel  a szállított árura, a 
postaküldeményekre és harmadik felekre 
vonatkozóan fedezete legyen. A fedezet 
felső határa e tekintetben évente és 
balesetenként 100 millió EUR. Harmadik 
felek igénybevétele esetén ezt a fedezetet a 
biztosítási összeg mértékéig a 
vállalkozónak igazolnia kell, mint 
ahogyan a nemzeti jog által előírt szociális 
járulékok levonását is.

Or. de

Indokolás

Ez az utalás azt igyekszik pontosítani, hogy a munkaerő-kölcsönző külső vállalkozásoknak is 
rendelkezniük kell a szükséges biztosítási fedezettel.
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Módosítás 486
Brian Simpson

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1371/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16, II. fejezetének sérelme 
nélkül a vasúttársaságnak rendelkeznie kell 
a megfelelő biztosítással a hazai és 
nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, 
hogy a balesetek során felmerülő károkra, 
különös tekintettel a szállított árura, a 
postaküldeményekre és harmadik felekre 
vonatkozóan fedezete legyen.

Az 1371/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16, II. fejezetének sérelme 
nélkül a vasúttársaságnak rendelkeznie kell 
a megfelelő biztosítással – vagy ha a 
szabályozó szerv azt jóváhagyja, 
egyenértékű garanciákkal vagy 
megállapodásokkal – a hazai és 
nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, 
hogy a balesetek során felmerülő károkra, 
különös tekintettel a szállított árura, a 
postaküldeményekre és harmadik felekre 
vonatkozóan fedezete legyen.

Or. en

Indokolás

Külön figyelmet kell fordítani a nemzeti vasúti hálózatot a nemzeti szabályozó szerv 
jóváhagyásával használó történelmi vasutakra.

Módosítás 487
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett, 
az engedélyező hatóság ideiglenes 
engedélyt ad a vasúttársaság átszervezési 
idejére, feltéve hogy az nem veszélyezteti a 
biztonságot, amennyiben az engedélyt 
felfüggesztette vagy visszavonta a nem 
megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos 
követelmények miatt. Azonban az 
ideiglenes engedély a kiadásának 
időpontjától számított legfeljebb hat 
hónapig maradhat érvényben.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett, 
az engedélyező hatóság ideiglenes 
engedélyt ad a vasúttársaság átszervezési 
idejére, feltéve hogy az nem veszélyezteti a 
biztonságot, amennyiben az engedélyt 
felfüggesztette vagy visszavonta a nem 
megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos 
követelmények miatt, és az ideiglenes 
engedély időtartama alatt a társaság 
rendezi fennálló adótartozását vagy a 
társaság tevékenységeiből származó 
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társadalombiztosítási hozzájárulásokat.
Azonban az ideiglenes engedély a 
kiadásának időpontjától számított 
legfeljebb hat hónapig maradhat 
érvényben.

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy a vasúttársaság átszervezési idejére az ideiglenes engedélyt azzal a feltétellel 
adják meg, hogy annak időtartama alatt a társaság nem veszélyezteti a biztonságot, rendezi 
fennálló adótartozását vagy a társaság tevékenységeiből származó társadalombiztosítási 
hozzájárulásokat.

Módosítás 488
Ismail Ertug

Irányelvre irányuló javaslat
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen irányelvben megállapított 
követelmények mellett a vasúttársaság 
köteles betartani a közösségi joggal 
összeegyeztethető és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazott nemzeti jogszabályokat és 
szabályozó rendelkezéseket és különösen a 
következőket:
a) a vasúti szolgáltatásokra vonatkozó 
sajátos műszaki és működési 
követelmények;
b) a társaság személyzetére, 
gördülőállományára és a vasúttársaság 
belső szervezetére vonatkozó biztonsági 
követelmények;
c) az egészségügyi, biztonsági és szociális 
feltételekre, valamint a munkavállalók és 
a fogyasztók jogaira vonatkozó 
rendelkezések;
d) a fogyasztók javát vagy védelmét 
szolgáló követelmények, amelyek az 
érintett vasútágazatban működő 
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valamennyi társaságra érvényesek.
(2) A vasúttársaságok bármikor a 
Bizottsághoz fordulhatnak a nemzeti és a 
közösségi jog összeegyeztethetőségének 
követelményét és e követelmények 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon való alkalmazását illető 
kérdéseikkel.
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy ezen irányelv rendelkezései nem 
teljesülnek, a Szerződés 258. cikkének 
sérelme nélkül véleményt ad ezen irányelv 
helyes értelmezéséről.

Or. de

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás megtartása. Alapvetően üdvözlendő az a szándék, amely a közös 
Európa érdekében a nemzeti rendelkezések minimalizálására irányul. Erre azonban csak 
akkor kerülhet sor, ha Európa-szerte kötelező, általánosan érvényes és harmonizált 
szabványok (mint pl. az ÁME-k) léteznek. A cikk törlése a biztonság hiányához vezetne. A 
korábbi 226. cikk az Európai Unióról szóló szerződés 258. cikkének felel meg.

Módosítás 489
Ismail Ertug

Irányelvre irányuló javaslat
24 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúttársaságoknak tiszteletben kell 
tartaniuk azon tagállamoknak a 
nemzetközi vasúti szállításra vonatkozó 
hatályos megállapodásait, amelyekben a 
tevékenységüket végzik. A vonatkozó vám-
és adóügyi rendelkezéseket is be kell 
tartaniuk.

Or. de

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás megtartása. Alapvetően üdvözlendő az a szándék, amely a közös 
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Európa érdekében a nemzeti rendelkezések minimalizálására irányul. Erre azonban csak 
akkor kerülhet sor, ha Európa-szerte kötelező, általánosan érvényes és harmonizált 
szabványok (mint pl. az ÁME-k) léteznek. A cikk törlése a biztonság hiányához vezetne.

Módosítás 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályahálózat-működtető az érdekelt 
felekkel – ideértve az 55. cikkben említett 
szabályozó szervet is – folytatott 
konzultációt követően elkészíti és 
közzéteszi a vasúthálózat-használati 
feltételeket, amely e dokumentum 
közzétételének költségét nem meghaladó 
díj ellenében beszerezhető. A vasúthálózat-
használati feltételeket az Unió legalább két 
hivatalos nyelvén közzé kell tenni. A 
vasúthálózat-használati feltételek tartalmát 
elektronikus formában, díjmentesen 
hozzáférhetővé kell tenni az Európai 
Vasúti Ügynökség honlapján.

(1) A pályahálózat-működtető az érdekelt 
felekkel – ideértve az 55. cikkben említett 
szabályozó szervet is – folytatott 
konzultációt követően elkészíti és 
közzéteszi a vasúthálózat-használati 
feltételeket, amely e dokumentum 
közzétételének költségét nem meghaladó 
díj ellenében beszerezhető. A vasúthálózat-
használati feltételeket a Bizottság legalább 
három munkanyelvén közzé kell tenni. A 
vasúthálózat-használati feltételek tartalmát 
elektronikus formában, díjmentesen 
hozzáférhetővé kell tenni az Európai 
Vasúti Ügynökség honlapján.

Or. fr

Módosítás 491
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályahálózat-működtető az érdekelt 
felekkel  – ideértve az 55. cikkben említett 
szabályozó szervet is –  folytatott 
konzultációt követően elkészíti és 
közzéteszi a vasúthálózat-használati 
feltételeket, amely e dokumentum 
közzétételének költségét nem meghaladó 
díj ellenében beszerezhető. A vasúthálózat-

(1) A pályahálózat-működtető az érdekelt 
felekkel  – ideértve az 55. cikkben említett 
szabályozó szervet is –  folytatott 
konzultációt követően elkészíti és 
közzéteszi a vasúthálózat-használati 
feltételeket, amely e dokumentum 
közzétételének költségét nem meghaladó 
díj ellenében beszerezhető. A vasúthálózat-
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használati feltételeket az Unió legalább két 
hivatalos nyelvén közzé kell tenni. A 
vasúthálózat-használati feltételek tartalmát 
elektronikus formában, díjmentesen 
hozzáférhetővé kell tenni az Európai 
Vasúti Ügynökség honlapján.

használati feltételeket az Unió legalább két 
hivatalos nyelvén közzé kell tenni. A 
vasúthálózat-használati feltételek tartalmát 
elektronikus formában, díjmentesen 
hozzáférhetővé kell tenni azon a közös
honlapon, amelyet a pályahálózat-
működtetők a 37. és 40. cikk szerinti 
együttműködés során hoznak létre.

Or. nl

Módosítás 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VI. melléklet a tapasztalatok fényében 
szükség szerint felülvizsgálható a 60. 
cikkben előírt 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 493
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VI. melléklet a tapasztalatok fényében 
szükség szerint felülvizsgálható a 60. 

törölve
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cikkben előírt eljárásnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az alapvető elemek nem tartoznak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá.

Módosítás 494
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a díjszabási 
rendszer és a díjszabási szabályok 
közzétételre kerüljenek a vasúthálózat-
használati feltételekben.

A tagállamok biztosítják, hogy a díjszabási 
rendszer és a díjszabási szabályok 
közzétételre kerüljenek a vasúthálózat-
használati feltételekben.

A harmadik országokkal folyó verseny 
feltételeiből adódó esetekben a díjszabási 
elveket és díjszabási szabályokat nem 
teszik közzé a vasúthálózat-használati 
feltételekben, hanem azokat az új 
menetrend életbe lépése előtt 3 hónappal 
külön teszik közzé.

Or. en

Indokolás

Az ezen irányelv szerint a díjszabási elvek és díjszabási szabályok a jelenlegi gyakorlatnál 
sokkal korábban kerülnek közzétételre. Ez lehetőséget fog nyújtani harmadik országok 
versengő pályahálózat-működtetői számára a díjszint jó előre történő megismerésére, hogy 
megfelelően kiigazíthassák (leszállíthassák)az általuk (például a Belaruszon vagy Ukrajnán 
keresztül haladó rakományokra) javasolt díjakat. Ennélfogva az uniós pályahálózat-
működtetők és vasúttársaságok hátrányos helyzetbe kerülnek.

Módosítás 495
Inés Ayala Sender

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

A pályahálózat-működtető megállapítja és 
beszedi az infrastruktúra használatáért 
fizetendő díjat.

A pályahálózat-működtető megállapítja és 
beszedi az infrastruktúra használatáért 
fizetendő díjat, amennyiben az 
alkotmányos törvény alapján azok 
megfelelő meghatározására nem a 
nemzeti parlament jogosult.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban az alkotmányos törvény alapján a nemzeti parlament illetékes a 
különféle szállítási módok díjszabásának meghatározására. Ez a módosítás ezt a lehetőséget 
kívánja bevezetni, ahogy a repülőtéri díjakról szóló, 2009. március 12-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv esetében is.

Módosítás 496
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők 
együttműködjenek a több pályahálózatot 
igénybe vevő vasúti szolgáltatások 
üzemeltetéséhez szükséges hatékony 
díjszabási rendszerek alkalmazásának 
lehetővé tétele érdekében. A pályahálózat-
működtetők kiemelten törekednek arra, 
hogy garantálják a nemzetközi 
vasúti szolgáltatások optimális 
versenyképességét, és biztosítsák a
vasúthálózatok hatékony kihasználását.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők 
együttműködjenek a több pályahálózatot 
igénybe vevő vasúti szolgáltatások 
üzemeltetéséhez szükséges hatékony 
díjszabási rendszerek alkalmazásának 
lehetővé tétele érdekében.

Or. en

Indokolás

Felesleges kijelentés: ezek a célkitűzések már az egész irányelvben megjelennek, különösen a 
rendelkezésre álló infrastruktúra-kapacitás eredményes felhasználásáról szóló 26. cikkben, 
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amely kiterjed a nemzetközi szolgáltatásokra is.

Módosítás 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés az illetékes hatóság és a 
pályahálózat-működtető közötti, állami 
támogatást biztosító, legalább öt évre szóló 
szerződés révén végrehajtásra kerüljön.

2. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés végrehajtása megtörténjen az 
illetékes hatóság és a pályahálózat-
működtető közötti, állami támogatást 
biztosító, legalább öt évre szóló szerződés 
révén amely iránymutató előrejelzéseket 
tartalmaz a használati díjak szintjét 
illetően.

Or. fr

Indokolás

E módosítás bele kívánja foglalni a tervezett használati díjakat a többéves szerződésekbe, 
hogy a vasúttársaságok középtávon előre láthassanak.

Módosítás 498
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ha a tagállam és a pályahálózat-
működtető közötti szerződéses kapcsolat 
az irányelv hatálybalépésének napján már 
fennáll, ez a szerződés lejáratáig vagy 
legalább e szövegnek az érintett tagállam 
általi átültetésének időpontjától számított 
öt éven át mentesül a VII. melléklet 3., 4. 
és 5. pontjának alkalmazása alól.

Or. en
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Indokolás

Pontosítás szükséges annak megelőzésére, hogy a módosított szabályok az irányelv 68. cikk 
szerinti hatálybalépésének napján már meglévő szerződésekre is vonatkozzanak; további 
követelményeket csak a következő megállapodásban szabad végrehajtani, figyelembe véve a 
tagállam jogszabályi keretrendszerébe a 66. cikk szerint történő tényleges átültetés időpontját 
követő ötéves határidőt.

Módosítás 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E megállapodások alapelvei és 
paraméterei a VII. mellékletben 
találhatók, amely 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 500
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E megállapodások alapelvei és paraméterei 
a VII. mellékletben találhatók, amely a 
tapasztalatok alapján módosítható a 60. 
cikkben említett eljárásnak megfelelően.

E megállapodások alapelvei és paraméterei 
a VII. mellékletben találhatók.
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Or. en

Indokolás

Alapvető elem, amely nem tartozik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá.

Módosítás 501
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 55. cikkben említett szabályozó 
szervezet megvizsgálja, hogy a 
pályahálózat-működtető közép- és hosszú 
távú becsült bevétele elegendő-e a 
megállapított teljesítménycélok eléréséhez, 
és legalább egy hónappal a megállapodás 
aláírása előtt erre vonatkozó ajánlásokat 
tesz.

törölve

Or. en

Indokolás

A szabályozó szerv döntőbíró: a szerződésben előírt, egyeztetett teljesítménycélok 
következetességének értékelése a tagállam azon politikai szervének ellenőrzési hatáskörébe 
tartozik, amely a szerződést aláírta.

Módosítás 502
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 55. cikkben említett szabályozó 
szervezet megvizsgálja, hogy a 
pályahálózat-működtető közép- és hosszú 
távú becsült bevétele elegendő-e a 
megállapított teljesítménycélok eléréséhez, 
és legalább egy hónappal a megállapodás 

törölve
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aláírása előtt erre vonatkozó ajánlásokat 
tesz.

Or. en

Módosítás 503
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságnak indokolnia kell a 
szabályozó szervezet felé, amennyiben 
szándékában áll eltérni ezektől az 
ajánlásoktól.

törölve

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóság válaszol az illetékes tagállami politikai szervnek, hogy biztosítsa a 
szerződések következetességét.

Módosítás 504
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságnak indokolnia kell a 
szabályozó szervezet felé, amennyiben 
szándékában áll eltérni ezektől az 
ajánlásoktól.

törölve

Or. en

Módosítás 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 6 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés felülvizsgálatát csak a 
szabályozó hatóság jóváhagyása után 
lehet tervbe venni. E hatóságnak 
ellenőriznie kell, hogy szükséges és 
sürgős-e a szerződés felülvizsgálata, 
valamint vizsgálnia kell az új szerződés 
pénzügyi szerkezetét is. A tagállamoknak 
a szerződés felülvizsgálatának aláírása 
előtt legalább egy hónappal konzultációt 
kell folytatniuk az érintett részes felekkel, 
és a dokumentumot a megkötést követően 
egy hónapon belül közzé kell tenniük.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a többéves szerződések felülvizsgálatával való visszaéléseket kívánja kizárni.

Módosítás 506
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vasúti infrastruktúra és a szolgáltatási 
infrastruktúra használati díjait a 
pályahálózat-működtető, illetve a 
szolgáltatási infrastruktúra működtetője 
részére kell megfizetni, és ők a díjakat 
tevékenységük finanszírozására 
használják fel.

(1) A vasúti infrastruktúra és a vasúti 
szolgáltatási infrastruktúra használati díjait 
a pályahálózat-működtető, illetve a vasúti 
szolgáltatási infrastruktúra működtetője 
részére kell megfizetni.

Or. en

Indokolás

Felesleges kijelentés: a jogalkotási szövegnek nem szabad azon motivációkkal foglalkoznia, 
hogy a díjakra miért van szükség és azt miért fizetik meg.
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Módosítás 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nemzeti infrastruktúrához és 
alapvető infrastruktúrákhoz való 
hozzáférésre vonatkozó adók és díjak 
kirovása olyan módon történjen, ami más 
szállítási módozatokra vonatkozó adókkal 
és díjakkal azonos. A piaci torzulások 
megelőzésére az Európai Bizottságnak 
kell figyelemmel kísérnie ezen elv 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A közelmúltban voltak olyan esetek, amikor az egyik országban a munkahelyi adókra 
vonatkozó jogszabályok eredménye az lett, hogy a területén működő valamennyi 
vasúttársaságra vonatkozott a (személyszállító) kocsik adója. Ez egységesen emelte a 
határokon átnyúló személyforgalom árait.

Módosítás 508
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális 
szolgáltatások összességéért fizetendő
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban meg kell egyezniük az adott 
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel.

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális 
szolgáltatások összességéért fizetendő 
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban meg kell egyezniük az adott 
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel.

Amennyiben a piac ezt lehetővé teszi, a 
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tagállamok a pályahálózat-működtető 
felmerült költségeinek teljes megtérülése 
érdekében – az optimális 
versenyképességnek különösen a 
nemzetközi vasúti szolgáltatás számára 
való garantálása mellett – hatékony, 
átlátható és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes elvek alapján 
felárat számíthatnak fel. A díjazási 
rendszernek tekintetbe kell vennie a 
vasúttársaságok által elért 
termelékenységnövekedést.
A díjak mértéke azonban nem zárhatja ki, 
hogy az infrastruktúrát olyan piaci 
szegmensek használják, amelyek legalább 
a vasúti szolgáltatás következtében 
közvetlenül felmerült költségeket, ezen 
felül pedig a piac által megengedett 
megtérülési arányt fedezni tudják.
A tagállamok az ilyen felárak kivetésének 
jóváhagyása előtt értékelik azok adott 
piaci szegmens tekintetében fennálló 
jelentőségét, megvizsgálva legalább a 
VIII. melléklet 3. pontjában felsorolt 
párokat és meghagyva a jelentőséggel 
bírókat. A pályahálózat-működtető által 
meghatározott piaci szegmensek listája 
legalább a következő három szegmenst 
tartalmazza: áruszállítási szolgáltatások, 
közszolgáltatási szerződés keretében 
történő személyszállítási szolgáltatások és 
más személyszállítási szolgáltatások. A 
pályahálózat-működtetők további piaci 
alszegmenseket különböztethetnek meg.
Meg kell határozni azokat a piaci 
szegmenseket is, amelyekben jelenleg 
nincs működő vasúttársaság, de a 
díjszabási rendszer érvénye alatt 
szolgáltatásnyújtásra kerülhet sor. A 
pályahálózat-működtető e piaci 
szegmensekre nem alkalmazhat felárat a 
díjszabási rendszerben.
A piaci szegmensek listáját a 
vasúthálózat-használati feltételekben 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
ötévenként felül kell vizsgálni.
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Or. en

Indokolás

A közvetlen költségek alapján meghatározott pályahasználati díj nem fedezheti a 
pályahálózat-működtető összes költségét. Ezért az egyes piaci szegmensekben a piac által 
elviselhető díjszint nem tekinthető kivételnek, hanem a díjszabás egyik alapvető elvének 
tekintendő. Ezért a felárakra vonatkozó szöveget a 32. cikk (1) bekezdéséből (kivételek) a 33. 
cikk (3) bekezdésébe (díjszabási alapelvek) kell átvinni. A tagállamokra kell hagyni a felárak 
egyes piaci szegmensekben való jelentőségének értékelését.

Módosítás 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális 
szolgáltatások összességéért fizetendő 
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban  meg kell egyezniük az adott
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel.

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális 
szolgáltatások összességéért fizetendő 
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban  meg kell egyezniük az adott 
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel. Az (5) bekezdésben 
meghatározott eset kivételével a 
pályahálózat-kezelő nem alkalmazhat 
olyan pályahasználati díjakat, amelyek 
meghaladják a pálya teljes használatának 
költségét piaci szegmensenként.

Or. fr

Indokolás

A pályahasználati díjak nem haladják meg a pályák teljes költségét fedező költségeket piaci 
szegmensenként. Ez a nem kifejezett keresztfinanszírozási mechanizmusok létrehozásának 
elkerülése és bizonyos forgalmak gazdasági működőképességének megőrzése érdekében 
lényeges.

Módosítás 510
Juozas Imbrasas



PE467.167v01-00 34/163 AM\870643HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális 
szolgáltatások összességéért fizetendő 
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban meg kell egyezniük az adott 
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel.

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális 
szolgáltatások összességéért fizetendő 
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban meg kell egyezniük az adott 
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel. A tagállamok nem 
alkalmazhatják ezt a követelményt az 
olyan harmadik országból érkező vagy 
oda tartó áruszállításra, amelyek 
hálózatának nyomtávja eltér az Unión 
belüli fő vasúti hálózat nyomtávjától.

Or. en

Módosítás 511
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális 
szolgáltatások összességéért fizetendő 
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban meg kell egyezniük az adott 
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel.

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális 
szolgáltatások összességéért fizetendő 
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban meg kell egyezniük az adott 
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel.

A pályahálózat-működtetők magasabb 
díjakat állapíthatnak meg az olyan 
harmadik országból érkező vagy oda tartó 
áruszállításra, amelyek hálózatának 
nyomtávja eltér az Unión belüli fő vasúti 
hálózat nyomtávjától, annak érdekében, 
hogy a felmerült költségeket teljes 
egészében visszakapják.

Or. en
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Indokolás

A balti államokon keresztül érkező vasúti áruszállítási forgalom elsősorban az Unión kívülről 
ered. A Bizottság javaslata jelentősen korlátozza a pályahálózat-működtetők lehetőségét a 
teljes költség megtérülésére és a vasúti hálózatba való beruházásra. Az uniós adófizetők olyan 
infrastruktúrát támogatnának, amelyet túlnyomórészt harmadik országokból induló 
áruszállítási forgalom használ. A Bizottság javaslatában javasolt ilyen fajta modell nyertesei 
főként külső felek lennének.

Módosítás 512
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a minimális
szolgáltatások összességéért fizetendő 
díjaknak a VIII. melléklet 1. pontjával 
összhangban meg kell egyezniük az adott 
vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő 
költséggel.

Az e cikk (4) vagy (5) bekezdésének és a 
32. cikknek a sérelme nélkül a III. 
mellékletben meghatározott operatív
szolgáltatások összességéért és az érintett 
vasúti infrastruktúra használatáért
fizetendő díjaknak a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban meg kell egyezniük 
az adott vonat közlekedtetéséből 
közvetlenül eredő költséggel. A zajra és a 
környezetvédelmi korlátokra vonatkozó 
rendelkezéseket illető módosítások 
kizárásával a pályahasználati díjak nem 
haladhatják meg az infrastruktúra teljes 
költségét az egyes piaci szegmensek 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Pontosítás szükséges a III. melléklet szerinti vasúti infrastruktúrához való hozzáférés 
tekintetében, és az (5) bekezdésben meghatározott rendelkezések szerinti esetleges 
módosítások védelme érdekében.

Módosítás 513
Gilles Pargneaux
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Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 1. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. fr

Indokolás

A nemzeti vasúti ügyek felett gyakorolt túlzott bizottsági ellenőrzés.

Módosítás 514
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 1. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Indokolás

Alapvető elem, amely nem tartozik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá.

Módosítás 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében az uniós jogszabályok lehetővé 
teszik a zajhatásokból eredő költség 
felszámítását, a pályahasználati díjaknak

Amennyiben egy tagállam az Unió 
jogszabályaival összhangban a 
zajhatásokból eredő költség felszámítását 
alkalmazza más szállítási módoknál, e 
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meg kell felelniük a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott 
követelményeknek, azaz figyelembe kell 
venni az adott vonat közlekedtetése által 
okozott zajhatások költségét. 

tagállam pályahasználati díjainak meg kell 
felelniük a VIII. melléklet 2. pontjában 
meghatározott követelményeknek, azaz 
figyelembe kell venni az adott vonat 
közlekedtetése által okozott zajhatások 
költségét.

Or. fr

Indokolás

A 31. cikk (5) bekezdésében foglalt rendelkezések módszeres alkalmazása, miközben az új 
euromatrica eszköz keretében előírt külső költségek internalizálására vonatkozó 
rendelkezések alkalmazása opcionális, tisztességtelen versenyt teremtene a különböző 
szállítási módok között, elsősorban a vasúti és a közúti szállítás között.

Módosítás 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében az uniós jogszabályok lehetővé 
teszik a zajhatásokból eredő költség 
felszámítását, a pályahasználati díjaknak 
meg kell felelniük a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott 
követelményeknek, azaz figyelembe kell 
venni az adott vonat közlekedtetése által 
okozott zajhatások költségét.

A pályahasználati díjaknak meg kell 
felelniük a VIII. melléklet 2. pontjában 
meghatározott követelményeknek, azaz 
figyelembe kell venni az adott vonat 
közlekedtetése által okozott zajhatások 
költségét.

Ezeknek a módosításoknak 
bevételsemlegesnek kell lenniük 
mindaddig, amíg a szóban forgó 
infrastruktúra szerinti tagállam a közúti 
ágazatra zajártalomért kivethető díjakat 
nem alkalmaz.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében a zajkibocsátás szerint differenciált 
díjak bevezetésének valamennyi szállítási módozat tekintetében meg kell valósulnia.
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Módosítás 517
Hubert Pirker

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében az uniós jogszabályok lehetővé 
teszik a zajhatásokból eredő költség 
felszámítását, a pályahasználati díjaknak 
meg kell felelniük a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott 
követelményeknek, azaz figyelembe kell 
venni az adott vonat közlekedtetése által 
okozott zajhatások költségét.

Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében egy tagállamban a nemzeti 
jogszabályok lehetővé teszik a 
zajhatásokból eredő költség felszámítását, 
úgy az érintett tagállamban a 
pályahasználati díjaknak meg kell felelniük 
a VIII. melléklet 2. pontjában 
meghatározott követelményeknek, azaz 
figyelembe kell venni az adott vonat 
közlekedtetése által okozott zajhatások 
költségét.

Or. de

Indokolás

Ez a megfogalmazás azonos feltételeket teremt a két közlekedési mód számára.

Módosítás 518
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében az uniós jogszabályok lehetővé 
teszik a zajhatásokból eredő költség 
felszámítását, a pályahasználati díjaknak 
meg kell felelniük a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott 
követelményeknek, azaz figyelembe kell 
venni az adott vonat közlekedtetése által 
okozott zajhatások költségét.

Amennyiben a közúti szállítás esetében az 
uniós jogszabályok lehetővé teszik a 
zajhatásokból eredő költség kötelező
felszámítását, a pályahasználati díjaknak a 
járművek kevésé zajos berendezésekkel 
való felújításának ösztönzése érdekében 
meg kell felelniük a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott 
követelményeknek, azaz figyelembe kell 
venni az adott vonat közlekedtetése által 
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okozott zajhatások költségét.

Or. en

Indokolás

A zajkibocsátás költségének felszámítása a közúti és vasúti ágazatra is vonatkozik: a vasúti 
ágazatban megfelelő és hathatós beruházásokat kell végrehajtani.

Módosítás 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében az uniós jogszabályok lehetővé 
teszik a zajhatásokból eredő költség 
felszámítását, a pályahasználati díjaknak
meg kell felelniük a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott 
követelményeknek, azaz figyelembe kell 
venni az adott vonat közlekedtetése által 
okozott zajhatások költségét.

(5) Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében az uniós jogszabályok lehetővé 
teszik a zajhatásokból eredő költség 
felszámítását, a pályahasználati díjak 
módosíthatók, azaz figyelembe kell venni 
az adott vonat közlekedtetése által okozott 
zajhatások költségét. 

Or. pl

Indokolás

A felmerült költségekhez mérten nem helyénvaló megemlíteni kocsik alacsony zajszintű 
rendszerekkel való felszerelésére irányuló beruházások ellentételezését. A gördülőállomány 
megfelelő komponensekkel (kompozit féktuskók) történő felszerelésének közvetlen 
finanszírozása eredményesebb zajkorlátozó mechanizmusnak bizonyulhat, mint a 
pályahálózat-működtető által felszámított díjak kiigazítása. Továbbá azon elv elfogadása, 
hogy alacsonyabb infrastruktúra-hozzáférési díjakat alkalmaznak az alacsonyabb 
zajkibocsátású gördülőállomány esetében, megnövelheti a díjakat az ilyen gördülőállományt 
nem használó üzemeltetők esetében.

Módosítás 520
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében az uniós jogszabályok lehetővé 
teszik a zajhatásokból eredő költség 
felszámítását, a pályahasználati díjaknak 
meg kell felelniük a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott 
követelményeknek, azaz figyelembe kell 
venni az adott vonat közlekedtetése által 
okozott zajhatások költségét.

A pályahasználati díjaknak meg kell 
felelniük a VIII. melléklet 2. pontjában 
meghatározott követelményeknek, azaz 
figyelembe kell venni az adott vonat 
közlekedtetése által okozott zajhatások 
költségét.

Or. nl

Módosítás 521
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a közúti árufuvarozás 
esetében az uniós jogszabályok lehetővé 
teszik a zajhatásokból eredő költség 
felszámítását, a pályahasználati díjaknak
meg kell felelniük a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott 
követelményeknek, azaz figyelembe kell 
venni az adott vonat közlekedtetése által 
okozott zajhatások költségét. 

Amennyiben egy tagállam a közúti 
árufuvarozás esetében az Európai Unió 
jogszabályaival összhangban alkalmazza a 
zajhatásokból eredő költség felszámítását, 
e tagállam pályahasználati díjainak meg 
kell felelniük a VIII. melléklet 2. pontjában 
meghatározott követelményeknek, azaz 
figyelembe kell venni az adott vonat 
közlekedtetése által okozott zajhatások 
költségét. 

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy a vasúti szállítás ne kerüljön hátrányos helyzetbe, a külső költségek 
internalizálásának bevezetését a vasút esetében párhuzamosan kell végrehajtani, a többi 
szállítási móddal, elsősorban a közúti szállítással azonos feltételek szerint.

Módosítás 522
Georges Bach
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Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahasználati díjak ilyen irányú 
módosításával kompenzálhatók a vasúti 
járművek kevésbé zajos fékrendszerek 
kialakítása miatt történő átalakítására 
fordított beruházások, a lehető legjobb 
megtérülés mellett.

Or. fr

Indokolás

A zajhatások csökkentésének legjobb módja a fékrendszerek felszerelése.  Egy ösztönző 
rendszer bevezetése várhatóan elősegítené a gördülőállomány felújítását és modernizálását.

Módosítás 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 2. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben előírt 
eljárásnak megfelelően, különösen a 
differenciált pályahasználati díjak 
elemeinek meghatározása érdekében.

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.
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Módosítás 524
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 2. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben előírt 
eljárásnak megfelelően, különösen a 
differenciált pályahasználati díjak 
elemeinek meghatározása érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

Alapvető elem, amely nem tartozik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá.

Módosítás 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 2. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben előírt 
eljárásnak megfelelően, különösen a 
differenciált pályahasználati díjak 
elemeinek meghatározása érdekében.

A VIII. melléklet 2. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben előírt 
eljárásnak megfelelően, különösen a 
differenciált pályahasználati díjak 
elemeinek meghatározása érdekében, 
feltéve, hogy ez nem vezet a verseny 
torzulásához a vasúti szállítás hátrányára.

Or. fr

Indokolás

A zajjal összefüggő külső költségek integrálására irányuló rendelkezések nem hathatnak 
károsan a vasúti szállítás versenyképességére a többi szállítási móddal összehasonlítva.

Módosítás 526
Herbert Dorfmann
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Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastruktúra-használati díjak
módosíthatók annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék az adott vonat 
közlekedtetése által okozott, a VIII. 
melléklet 2. pontjában nem említett
környezeti hatások költségét. Minden 
olyan  módosítást, amely a vasúti 
szolgáltatások végzésével kapcsolatban 
kibocsátott levegőszennyező anyagok által 
okozott külső költségek internalizálását 
biztosítja, az okozott hatás nagyságának 
megfelelően kell differenciálni.

Az infrastruktúra-használati díjak
módosíthatók annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék az adott vonat 
közlekedtetése által okozott, a VIII. 
melléklet 2. pontjában nem említett
környezeti hatások költségét. Minden 
olyan  módosítást, amely a vasúti 
szolgáltatások végzésével kapcsolatban 
kibocsátott levegőszennyező anyagok és 
zajterhelés által okozott külső költségek 
internalizálását biztosítja, az okozott hatás 
nagyságának megfelelően kell 
differenciálni.

Or. de

Módosítás 527
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb  környezeti költségek felszámítása, 
amely növekedést eredményez a 
pályahálózat-működtető összbevételében, 
csak akkor engedélyezhető, ha ilyen díjat  
az uniós jogszabályok    a közúti 
árufuvarozás  esetében is   engedélyeznek. 
Ha a   közúti árufuvarozás számára az 
uniós jogszabályok nem engedélyezik 
közúti árufuvarozás számára az uniós 
jogszabályok nem engedélyezik   ezt a  
környezetvédelmi díjat, e módosítás 
semmilyen átfogó változást nem idézhet 
elő a pályahálózat-működtető bevételében.

törölve

Or. nl
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Módosítás 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb környezeti költségek felszámítása,
amely növekedést eredményez a 
pályahálózat-működtető összbevételében, 
csak akkor engedélyezhető, ha ilyen díjat 
az uniós jogszabályok a közúti 
árufuvarozás esetében is engedélyeznek.
Ha a közúti árufuvarozás számára az 
uniós jogszabályok nem engedélyezik 
közúti árufuvarozás számára az uniós 
jogszabályok nem engedélyezik ezt a 
környezetvédelmi díjat, e módosítás 
semmilyen átfogó változást nem idézhet 
elő a pályahálózat-működtető bevételében.

Egyéb környezeti költségek 
felszámításának a pályahálózat-működtető 
számára bevételsemlegesnek kell lennie
mindaddig, amíg az adott tagállamban 
nem vezetnek be hasonló díjat a közúti 
ágazat vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A külső költségek internalizálása az uniós közlekedéspolitika kulcskérdése. A jogalkotásnak 
valamennyi ágazatra vonatkoznia kell, ugyanakkor a vasúti ágazatnak meg kell adni az első 
lépés megtételének lehetőségét, azonban anélkül, hogy ezzel versenyhátrányt okozna.

Módosítás 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a környezetvédelmi díj 
többletbevételt eredményez, a bevétel
felhasználási módjáról a tagállamok 
határoznak. Az érintett hatóságok megőrzik 
a szükséges információkat annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
környezetvédelmi díjak eredete és azok 
felhasználása nyomon követhetővé váljék. 
A tagállamok rendszeresen a Bizottság

Amennyiben a környezetvédelmi díj 
többletbevételt eredményez, a bevételnek a 
szállítási módok javára történő 
felhasználási módjáról a tagállamok 
határoznak. Az érintett hatóságok megőrzik 
a szükséges információkat annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
környezetvédelmi díjak eredete és azok 
felhasználása nyomon követhetővé váljék. 
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rendelkezésére bocsátják ezt az 
információt.

A tagállamok rendszeresen a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják ezt az 
információt.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a többletbevételek szállítási rendszerekre történő fordításának elvét kívánja 
bevezetni („earmaking”).

Módosítás 530
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a környezetvédelmi díj 
többletbevételt eredményez, a bevétel 
felhasználási módjáról a tagállamok 
határoznak. Az érintett hatóságok megőrzik 
a szükséges információkat annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
környezetvédelmi díjak eredete és azok 
felhasználása nyomon követhetővé váljék. 
A tagállamok rendszeresen a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják ezt az 
információt.

Amennyiben a környezetvédelmi díj 
többletbevételt eredményez, a bevételnek a 
vasúti ágazat fejlesztésére történő 
felhasználási módjáról a tagállamok 
határoznak. Az érintett hatóságok megőrzik 
a szükséges információkat annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
környezetvédelmi díjak eredete és azok 
felhasználása nyomon követhetővé váljék. 
A tagállamok rendszeresen a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják ezt az 
információt.

Or. fr

Módosítás 531
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a  környezetvédelmi díj 
többletbevételt eredményez, a bevétel 
felhasználási módjáról a tagállamok 

Amennyiben a  környezetvédelmi díj 
többletbevételt eredményez, a tagállamok 
ezt a vasúti infrastruktúra fejlesztésére 
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határoznak. Az érintett hatóságok 
megőrzik a szükséges információkat annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
környezetvédelmi díjak eredete és azok 
felhasználása nyomon követhetővé váljék. 
A tagállamok rendszeresen a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják ezt az 
információt.

fordítják. Az érintett hatóságok megőrzik a 
szükséges információkat annak biztosítása 
érdekében, hogy a környezetvédelmi díjak 
eredete és azok felhasználása nyomon 
követhetővé váljék. A tagállamok 
rendszeresen a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják ezt az információt.

Or. es

Indokolás

Mivel az egyik legjelentősebb probléma a vasúti hálózatra fordított állami beruházások 
hiánya, ésszerű, hogy a keletkező bevételeket újra az infrastruktúra fejlesztésébe fektessék be.

Módosítás 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A zajkibocsátásnak a forrásnál való 
csökkentése ösztönzése érdekében az 
uniós szabályokat módosítani kell, hogy 
lehetővé tegyék a gördülőállomány 
felújítását, és az állami támogatásra 
vonatkozó intézkedéseket is megfelelően 
módosítani kell.

Or. en

Indokolás

Vannak arra utaló számadatok, hogy a zajvédelmi intézkedésekhez képest jelentős 
megtakarítások érhetőek el a legmodernebb, a zaj forrásánál alkalmazott zajcsökkentő 
technológiák alkalmazásával. A „forrásra összpontosító technológia” költségei a védelmi 
intézkedésekhez képest körülbelül 3-4-szer eredményesebbek.

Módosítás 533
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A III. melléklet 2. pontjában említett 
szolgáltatások biztosítása nem tartozik e 
cikk hatálya alá. Akárhogyan is, az 
említett szolgáltatásokra kiszabott díj nem 
haladhatja meg a szolgáltatás 
nyújtásának ésszerű haszonnal megnövelt 
költségét.

törölve

Or. en

Indokolás

A III. mellékletben felsorolt szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata között nincs 
különbségtétel: minden vasúti szolgáltató – a pályahálózat-működtetőt is beleértve – jogosult 
a nyújtott szolgáltatásért a díj beszedésére.

Módosítás 534
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha a III. melléklet 3. és 4. pontjában 
kiegészítő és mellékszolgáltatásokként 
felsorolt szolgáltatásokat csak egy 
szolgáltató kínálja, az e szolgáltatásért 
felszámított díj nem haladhatja meg a 
szolgáltatás nyújtásának ésszerű 
haszonnal megnövelt költségét..

törölve

Or. en

Indokolás

A II. mellékletben felsorolt szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása között 
különbségtétel nincs: minden vasúti szolgáltató – a pályahálózat-működtetőt is beleértve –
jogosult a nyújtott szolgáltatásért a díj beszedésére.
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Módosítás 535
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piac ezt lehetővé teszi, a 
tagállamok a pályahálózat-működtető 
felmerült költségeinek teljes megtérülése 
érdekében, az optimális 
versenyképességnek különösen a 
nemzetközi vasúti áruszállítás számára 
való garantálása mellett hatékony, 
átlátható és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes elvek alapján 
felárat számíthatnak fel. A díjazási 
rendszernek tekintetbe kell vennie a 
vasúttársaságok által elért 
termelékenységnövekedést.

törölve

A díjak mértéke azonban nem zárhatja ki, 
hogy az infrastruktúrát olyan piaci 
szegmensek használják, amelyek legalább 
a vasúti szolgáltatás következtében 
közvetlenül felmerült költségeket, s ezen 
felül a piac által megengedett megtérülési 
arányt fedezni tudják.
Ezeket a piaci szegmenseket a VIII. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 
kritériumokkal összhangban, a szabályozó 
szervezet előzetes jóváhagyásával 
határozzák meg. A forgalommentes piaci 
szegmensekre vonatkozóan a felárak 
felszámításától el lehet tekinteni.
A VIII. melléklet 3. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A közvetlen költségek alapján meghatározott pályahasználati díj nem fedezheti a 
pályahálózat-működtető összes költségét. Ezért az egyes piaci szegmensekben a piac által 
elviselhető díjszint nem tekinthető kivételnek, hanem a díjszabás egyik alapvető elvének 
tekintendő. Ezért a felárakra vonatkozó szöveget a 32. cikk (1) bekezdéséből (kivételek) a 33. 
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cikk (3) bekezdésébe (díjszabási alapelvek) kell átvinni.

Módosítás 536
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a piac ezt lehetővé teszi, a 
tagállamok a pályahálózat-működtető 
felmerült költségeinek teljes megtérülése 
érdekében, az optimális 
versenyképességnek különösen a 
nemzetközi vasúti áruszállítás számára
való garantálása mellett hatékony, átlátható 
és hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
elvek alapján felárat számíthatnak fel. A 
díjazási rendszernek tekintetbe kell vennie 
a vasúttársaságok által elért 
termelékenységnövekedést.

Amennyiben az adott szegmens ezt 
lehetővé teszi, a tagállamok 
engedélyezhetik, hogy a pályahálózat-
működtető bármely meghatározott piaci 
szegmensben a felmerült költségeinek 
teljes megtérülése érdekében, a vasúti 
ágazat optimális versenyképességének 
garantálása mellett hatékony, átlátható és 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
elvek alapján felárat számítson fel.

Or. en

Módosítás 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a piac ezt lehetővé teszi, a 
tagállamok a pályahálózat-működtető 
felmerült költségeinek teljes megtérülése 
érdekében, az optimális 
versenyképességnek különösen a 
nemzetközi vasúti áruszállítás számára 
való garantálása mellett hatékony, átlátható
és hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
elvek alapján felárat számíthatnak fel. A 
díjszabási rendszernek tekintetbe kell 
vennie a vasúttársaságok által elért 

A tagállamok engedélyezhetik a 
pályahálózat működtető számára, hogy a 
pályahálózat-működtető felmerült 
költségeinek teljes megtérülése érdekében, 
és amennyiben a piaci szegmens ezt 
lehetővé teszi, az optimális 
versenyképességnek különösen a 
nemzetközi vasúti áruszállítás számára 
való garantálása mellett hatékony, átlátható 
és hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
elvek alapján felárat számítson fel. A 
díjszabási rendszernek tekintetbe kell 
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termelékenységnövekedést. vennie a vasúttársaságok által elért 
termelékenységnövekedést.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a különböző szereplők szerepét pontosítja és kimondja, hogy ezt az eljárást piaci 
szegmensenként kell alkalmazni.

Módosítás 538
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a piac ezt lehetővé teszi, a 
tagállamok a pályahálózat-működtető 
felmerült költségeinek teljes megtérülése 
érdekében, az optimális 
versenyképességnek különösen a 
nemzetközi vasúti áruszállítás számára 
való garantálása mellett hatékony, átlátható 
és hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
elvek alapján felárat számíthatnak fel. A 
díjazási rendszernek tekintetbe kell vennie 
a vasúttársaságok által elért 
termelékenységnövekedést.

A tagállamok engedélyezhetik, hogy a 
pályahálózat-működtető bármely 
meghatározott vasúti piaci szegmensben a 
felmerült költségeinek teljes megtérülése 
érdekében, a vasúti ágazat optimális 
versenyképességének garantálása mellett 
hatékony, átlátható és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes elvek alapján 
felárat számítson fel, ha az elviselhető. A 
díjazási rendszernek tekintetbe kell vennie 
a vasúttársaságok által elért 
termelékenységnövekedést.

Or. en

Indokolás

Az uniós tagállamokban a pályahasználat díjazása tekintetében eltérő modelleket használnak: 
A tagállam engedélye alapján a pályahálózat-működtető felárat alkalmazhat a vasúti hálózat 
26. cikk szerinti eredményességének és optimális kihasználásának biztosítására.

Módosítás 539
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a piaci szegmenseket a VIII. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 
kritériumokkal összhangban, a szabályozó 
szervezet előzetes jóváhagyásával 
határozzák meg. A forgalommentes piaci 
szegmensekre vonatkozóan a felárak 
felszámításától el lehet tekinteni.

Ezeket a piaci szegmenseket a VIII. 
melléklet 3. pontjával összhangban, az ott 
felsorolt párok vizsgálatát és a 
jelentőséggel bírók megtartását követően a 
szabályozó szervezet előzetes 
jóváhagyásával határozzák meg. A 
forgalommentes piaci szegmensekre 
vonatkozóan a felárak felszámításától el 
lehet tekinteni.

Or. en

Módosítás 540
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a piaci szegmenseket a VIII. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 
kritériumokkal összhangban, a szabályozó
szervezet előzetes jóváhagyásával 
határozzák meg. A forgalommentes piaci 
szegmensekre vonatkozóan a felárak
felszámításától el lehet tekinteni.

Ezeket a vasúti piaci szegmenseket és a 
javasolt felárakat a VIII. melléklet 3. 
pontjában megjelölt eljárással 
összhangban határozzák meg. A 
forgalommentes piaci szegmensekre 
vonatkozóan a felárak kezdeti
felszámításától el lehet tekinteni.

Or. en

Indokolás

Azon vasúti piaci szegmensek védelme érdekében, amelyekben a kezdeti szakaszban forgalom 
nincs, a felárnak nullának  kell lennie, és a forgalom fejlődésével lehet emelni, ha a szegmens 
azt elviseli.

Módosítás 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

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

A VIII. melléklet 3. pontja 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 542
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 3. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Indokolás

Alapvető elem, amely nem tartozik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá.

Módosítás 543
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti ellenőrző-irányító és A nemzeti ellenőrző-irányító és 
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jelzőrendszerekkel ellátott vonalakon 
közlekedő, az Egységes Európai 
Vonatbefolyásoló Rendszerrel (ETCS) 
felszerelt vonatokra a VIII. melléklet 5. 
pontjának megfelelően átmenetileg 
csökkentett pályahasználati díj vonatkozik. 

jelzőrendszerekkel ellátott vonalakon 
közlekedő, az Egységes Európai 
Vonatbefolyásoló Rendszerrel (ETCS) 
felszerelt vonatokra a VIII. melléklet 5. 
pontjának megfelelően átmenetileg 
csökkentett pályahasználati díj vonatkozik.
A pályahálózat-működtető garantálni 
tudja, hogy e csökkentés nem jár 
bevételkieséssel. Az ETCS rendszer 
nélküli vonatok esetében ugyanazon a 
vonalon a használati díjak emelésével jut 
kompenzációhoz.

Or. fr

Indokolás

A vonatok ECTS rendszerrel való felszerelését bonus-malus rendszer bevezetésével kell 
ösztönözni, anélkül, hogy emiatt a pályahálózat-működtető forrásokat veszítene. Kívánatos, 
hogy e rendszert minden vasútvonalon felállítsák. Másrészt nem kell egyoldalú intervenciós 
hatáskörrel felruházni a Bizottságot.

Módosítás 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti ellenőrző-irányító és 
jelzőrendszerekkel ellátott vonalakon 
közlekedő, az Egységes Európai 
Vonatbefolyásoló Rendszerrel (ETCS) 
felszerelt vonatokra a VIII. melléklet 5. 
pontjának megfelelően átmenetileg 
csökkentett pályahasználati díj vonatkozik.

(3) A nemzeti ellenőrző-irányító és 
jelzőrendszerekkel ellátott vonalakon 
közlekedő, az Egységes Európai 
Vonatbefolyásoló Rendszerrel (ETCS) 
felszerelt vonatokra átmenetileg 
csökkentett pályahasználati díj vonatkozik 
az európai megvalósítási tervben szereplő 
vonalakon, amelyeken ETRMS-t 
telepítenek.

Or. pl

Módosítás 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 5. pontja 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 546
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 5. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Indokolás

Alapvető elem, amely nem tartozik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárás alá.

Módosítás 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

(1) Az infrastruktúra-díjszabási rendszerek 
a vasúti hálózat zavarainak 
minimalizálására és a vasúthálózat 
teljesítményének javítására ösztönzik a 
vasúttársaságokat és a pályahálózat-
működtetőket a teljesítményösztönző 
rendszer segítségével. Ebbe 
beletartozhatnak a hálózat üzemelését 
zavaró cselekedetekért kiszabott 
büntetések, a zavarok által sújtott 
társaságok számára fizetett kártérítések, 
valamint a terv feletti teljesítményért járó 
jutalmak.

(1) Az infrastruktúra-díjszabási rendszerek 
a vasúti hálózat zavarainak 
minimalizálására és a vasúthálózat 
teljesítményének javítására ösztönzik a 
vasúttársaságokat és a pályahálózat-
működtetőket a teljesítményösztönző 
rendszer segítségével. Ebbe a hatályos 
felelősségi szabályok sérelme nélkül 
beletartozhatnak a hálózat üzemelését 
zavaró cselekedetekért kiszabott 
büntetések, a zavarok által sújtott 
társaságok számára fizetett kártérítések, 
valamint a terv feletti teljesítményért járó 
jutalmak.

Or. en

Indokolás

A teljesítményösztönző rendszerek nem kapcsolódnak a felelősségi szabályokhoz – azaz az 
utasjogi vagy áruszállítás-minőségi szerződésekhez.

Módosítás 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság 4 éves időszak eltelte után 
értékeli a vasúti infrastruktúra 
tekintetében a VIII. melléklet 4. pontja 
szerinti teljesítményösztönző rendszer 
alapelveinek indikatív listáját.

Or. en

Indokolás

A teljesítménymutatók idővel változhatnak és azokat már a vasúti ágazathoz igazították. A 
mutatók felülvizsgálata biztosítaná, hogy a piaci fejleményeket figyelembe veszik.
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Módosítás 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítményösztönző rendszernek a 
VIII. melléklet 4. pontjában felsorolt
alapelvei a hálózat egészére vonatkoznak.

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 550
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 4. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a VIII. melléklet 4. pontjában foglalt lényeges elemeket átemelik az irányelv 
eszközébe, e mellékletben továbbra is fennmaradnak a teljesítmény javítását szolgáló 
rendszerre vonatkozó specifikusabb elemek, amelyeket a Bizottság nem módosíthat az 
elégséges rugalmasság biztosításának indokával.
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Módosítás 551
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 4. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Indokolás

Alapvető elem, amely nem tartozik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárása alá.

Módosítás 552
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahálózat-működtetők megfelelő díjat 
vethetnek ki az odaítélt, de fel nem 
használt kapacitásért. A díjnak a kapacitás 
hatékony kihasználására kell ösztönöznie. 
Amennyiben egy, az éves menetrend 
megállapítása keretében odaítélendő 
menetvonalra egynél több kérelmező 
jelentkezik, akkor foglalási díjat kell 
kiszabni.

A pályahálózat-működtetők megfelelő díjat 
vethetnek ki az odaítélt, de fel nem 
használt kapacitásért. A díjnak a kapacitás 
hatékony kihasználására kell ösztönöznie. 
Amennyiben egy, az éves menetrend 
megállapítása keretében odaítélendő, 
egymást átfedő menetvonalakra kettő vagy 
több kérelmező jelentkezik, akkor foglalási 
díjat kell kiszabni arra a kérelmezőre, 
amelyiknek a teljes menetvonalat 
odaítélték, de azt nem használta.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a kérelmezők egy menetvonalat lekérnek, a foglalási díjat csak olyan helyzetben 
kell kiszabni, ha a menetvonalat olyan kérelmezőnek ítélték oda, amelyik azt nem használja.
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Módosítás 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben egy kérelmező 
infrastruktúrakapacitást szándékozik 
kérelmezni a 2. cikkben meghatározott 
nemzetközi személyszállítási szolgáltatás 
üzemeltetése céljából, tájékoztatnia kell 
erről az érintett pályahálózat-működtetőket 
és szabályozó szerveket. A különböző 
tagállamokban található állomások 
közötti nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatás célja, valamint a hatályos 
közszolgáltatási szerződésekre gyakorolt 
lehetséges gazdasági hatása értékelésének 
elősegítése érdekében, a szabályozó 
szervek biztosítják a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott vasúti 
személyszállítást erre az útvonalra odaítélő 
bármely illetékes hatóság, valamint az 
egyéb, a 9. cikk (3) bekezdése alapján a 
hozzáférés korlátozására jogosult bármely 
érdekelt illetékes hatóság és az ezen a 
nemzetközi személyszállítási szolgáltatási 
útvonalon közszolgáltatási szerződést
teljesítő bármely vasúttársaság 
tájékoztatását.

4. Amennyiben egy kérelmező 
infrastruktúrakapacitást szándékozik 
kérelmezni a 2. cikkben meghatározott 
nemzetközi és/vagy nemzeti
személyszállítási szolgáltatás üzemeltetése 
céljából, tájékoztatnia kell erről az érintett 
pályahálózat-működtetőket és szabályozó 
szerveket. A hatályos közszolgáltatási 
szerződésekre gyakorolt lehetséges 
gazdasági hatás értékelésének elősegítése 
érdekében, a szabályozó szervek biztosítják 
a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott vasúti személyszállítást erre 
az útvonalra odaítélő bármely illetékes 
hatóság, valamint az egyéb, a 9. cikk (3) 
bekezdése alapján a hozzáférés 
korlátozására jogosult bármely érdekelt 
illetékes hatóság és az ezen a nemzetközi 
és/vagy nemzeti személyszállítási 
szolgáltatási útvonalon közszolgáltatási 
szerződést teljesítő bármely vasúttársaság 
tájékoztatását.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a nemzeti személyszállítási szolgáltatások verseny előtti megnyitását kívánja 
figyelembe venni.

Módosítás 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők képviselőit, 
amelynek az elosztással kapcsolatban 
hozott döntései kihatnak más pályahálózat-
működtetők tevékenységére, az 
infrastruktúra nemzetközi szintű 
elosztásának összehangolásába, illetve a 
vonatkozó kapacitás elosztásába bevonják 
az áruszállításra összpontosító hálózatokról 
szóló uniós jogszabályok különleges 
rendelkezéseinek sérelme nélkül. A 
harmadik országok pályahálózat-
működtetőinek megfelelő képviselői is 
bevonhatók az eljárásokba.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők képviselőit, 
amelynek az elosztással kapcsolatban 
hozott döntései kihatnak más pályahálózat-
működtetők tevékenységére, az 
infrastruktúra nemzetközi szintű 
elosztásának összehangolásába, illetve a 
vonatkozó kapacitás elosztásába bevonják 
az áruszállításra összpontosító hálózatokról 
szóló uniós jogszabályok különleges 
rendelkezéseinek sérelme nélkül. E 
képviselők gondoskodnak arról, hogy a 
résztvevők jegyzéke, ezen együttműködés 
módszerei és az infrastruktúrakapacitás 
felméréséhez és elosztásához használt 
valamennyi feltétel nyilvánosan 
hozzáférhető legyen. A harmadik 
országok pályahálózat-működtetőinek 
megfelelő képviselői is bevonhatók az 
eljárásokba.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a 40. cikk (4) bekezdését illeszti be ugyanezen cikk (1) bekezdésébe.

Módosítás 555
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt, 
tájékoztatást és megfigyelői minőségben 
meghívást kapnak minden olyan ülésre, 
amelyen az infrastruktúra elosztására 
vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról tárgyalnak. IT-alapú 

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt, 
tájékoztatást kapnak az infrastruktúra 
elosztására vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról tárgyalnak. IT-alapú 
elosztási rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
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elosztási rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat szövege a Bizottság és a szabályozó szervek magas fokú beavatkozásáról 
rendelkezik a pályahálózat-működtetők társulásainak tevékenységeibe, ezért egyértelműbb 
válaszvonalat kell húzni a szabályozó felügyeleti/megfigyelői szerepe és az üzleti tevékenység 
között.

Módosítás 556
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt, 
tájékoztatást és megfigyelői minőségben 
meghívást kapnak minden olyan ülésre, 
amelyen az infrastruktúra elosztására 
vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról tárgyalnak . IT-alapú 
elosztási rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt, 
tájékoztatást kapnak az infrastruktúra 
elosztására vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról. IT-alapú elosztási 
rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unióban hatályos törvények lehetősé teszik, hogy a társaságok szabadon 
szervezzék tevékenységeiket, anélkül, hogy megfigyelőket kellene meghívniuk. A Bizottság és a 
szabályozó szervezetek tájékoztatást kapnak a társaságok döntéseiről.
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Módosítás 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt, 
tájékoztatást és megfigyelői minőségben 
meghívást kapnak minden olyan ülésre, 
amelyen az infrastruktúra elosztására 
vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról tárgyalnak. IT-alapú 
elosztási rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt, 
tájékoztatást kapnak az infrastruktúra 
elosztására vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról. IT-alapú elosztási 
rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot és a szabályozó szerveket megfelelően tájékoztatnia kell, de nem kell részt 
venniük az üzleti döntések meghozatalában.

Módosítás 558
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt, 
tájékoztatást és megfigyelői minőségben 
meghívást kapnak minden olyan ülésre, 
amelyen az infrastruktúra elosztására 

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt, 
tájékoztatást kapnak az infrastruktúra 
elosztására vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról. IT-alapú elosztási 



PE467.167v01-00 62/163 AM\870643HU.doc

HU

vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról tárgyalnak. IT-alapú 
elosztási rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság és a szabályozó szervek eltérő feladatkörrel rendelkeznek: feladatuk az 
ellenőrzés, döntőbíróként a megoldás megtalálása és a szankcionálás, míg a stratégiai 
döntések ezen irányelv rendelkezéseinek teljes betartásával történő meghozatala nem rájuk 
tartozik.

Módosítás 559
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a szabályozó 
szervezetek képviselői, akik az 57. cikknek 
megfelelően működnek együtt,
tájékoztatást  és megfigyelői minőségben 
meghívást kapnak minden olyan ülésre, 
amelyen az infrastruktúra elosztására 
vonatkozó közös elvekről és 
gyakorlatokról tárgyalnak. IT-alapú 
elosztási rendszerek esetében a szabályozó 
szervezeteknek elegendő tájékoztatást kell 
kapniuk ezekről a rendszerekről annak 
érdekében, hogy a rájuk háruló szabályozó 
felügyeletet az 56. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezhessék.

(2) A Bizottság tájékoztatást, és 
megfigyelői minőségben meghívást kap
minden olyan ülésre, amelyen az

infrastruktúra elosztására vonatkozó közös 
elvekről és gyakorlatokról tárgyalnak. IT-
alapú elosztási rendszerek esetében a 
szabályozó szervezeteknek elegendő 
tájékoztatást kell kapniuk ezekről a 
rendszerekről annak érdekében, hogy a 
rájuk háruló szabályozó felügyeletet az 56. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően 
elvégezhessék.

Or. es
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Módosítás 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hálózatközi vonatforgalom számára 
infrastruktúrakapacitást elosztó 
értekezleteken vagy egyéb tevékenységek 
során csak a pályahálózat-működtetők 
képviselői hozhatnak döntést.

(3) A hálózatközi vonatforgalom számára 
infrastruktúrakapacitást elosztó 
értekezleteken vagy egyéb tevékenységek 
során a pályahálózat-működtetők 
képviselői hozhatnak döntést. Amennyiben 
tartós nézeteltérés áll fenn a pályahálózat-
működtetők képviselői között, a vita 
eldöntésére a szabályozó szervezetek 
hálózatához lehet fordulni az 57. cikkben 
foglaltak szerint.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a szabályozó szervezetek bíráskodásának lehetőségéről rendelkezik amennyiben 
a pályahálózat-működtetők között tartós véleményeltérés áll fenn.

Módosítás 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
együttműködés résztvevői gondoskodnak 
arról, hogy a résztvevők jegyzéke, ezen 
együttműködés módszerei és az 
infrastruktúrakapacitás felméréséhez és 
elosztásához használt valamennyi feltétel 
nyilvánosan hozzáférhető legyen.

törölve

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bekezdést a 40. cikk (1) bekezdésében helyezi át.
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Módosítás 562
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett
együttműködés keretében a pályahálózat-
működtetők felmérik az igényeket, és adott 
esetben nemzetközi menetvonalakat 
javasolnak és hoznak létre a 48. cikkben 
említett eseti kérések tárgyát képező 
nemzetközi áruvonatok üzemeltetésének 
megkönnyítésére.

Az (1) bekezdésben említett 
együttműködés keretében a pályahálózat-
működtetők felmérik az igényeket, és adott 
esetben nemzetközi menetvonalakat 
javasolnak és hoznak létre a 48. cikkben 
említett eseti kérések tárgyát képező 
nemzetközi áruvonatok üzemeltetésének 
megkönnyítésére. Az együttműködésnek 
mechanizmusokat kell létrehoznia, 
amelyek biztosítják, hogy nemzetközi 
vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos 
alkalmi kérelmek esetében a válaszadás 
határideje ne haladja meg az öt 
munkanapot.

Or. es

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy ebben az esetben alkalmazandó-e a 48. cikkben meghatározott öt 
munkanapos válaszadási határidő.

Módosítás 563
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok eltérő szabályokat 
állapíthatnak meg az Unió fő vasúti 
hálózatától technológiailag elkülönülő 
hálózatokra, ha a harmadik országból 
érkező vagy oda tartó forgalom 
tekintetében az infrastruktúra-kapacitás 
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kiosztása külön együttműködést igényel.

Or. en

Módosítás 564
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok eltérő szabályokat 
állapíthatnak meg az Unió fő vasúti 
hálózatától technológiailag elkülönülő 
hálózatokra, ha a harmadik országból 
érkező vagy oda tartó forgalom 
tekintetében az infrastruktúra-kapacitás 
kiosztása külön együttműködést igényel.

Or. en

Indokolás

Az érintett tagállamokat – azaz a balti államokat – fel kell hatalmazni a kapacitáselosztás és a 
harmadik országokkal folytatott koordináció tekintetében arra, hogy külön szabályokat 
alkalmazzanak a harmadik országokból érkező és oda tartó forgalomra.

Módosítás 565
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Infrastruktúrakapacitást az ezen irányelv 
szerinti kérelmezők igényelhetnek.

1. Infrastruktúrakapacitást a kérelmezők 
igényelhetnek. E kapacitásoknak az 
európai vasúthálózaton a versenyképesebb 
áruszállítás érdekében történő 
felhasználására a jelentkezők 
megneveznek egy vasúttársaságot a 
pályahálózat-működtetővel történő 
szerződéskötésre a 28. cikkel 
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összhangban.

Or. fr

Indokolás

E módosítás átveszi a versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló európai vasúthálózatról 
szóló 913/2010/EU rendeletben használt megfogalmazást ugyanezen hálózatra, az elv 
kiterjesztése nélkül.

Módosítás 566
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek részletesen 
meghatározzák a (2) bekezdés 
alkalmazásában követendő 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

A nemzeti vasúti ügyek felett gyakorolt túlzott bizottsági ellenőrzés.

Módosítás 567
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2010. január 1-jétől kezdődően ötéves 
időtartamra szóló, egyszer megújítható első 
keretegyezmény hozható létre a 

2010. január 1-jétől kezdődően ötéves 
időtartamra szóló, egyszer megújítható első 
keretegyezmény hozható létre a 
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szolgáltatást 2010. január 1-jét megelőzően 
üzemeltető kérelmezők által használt 
kapacitásmutatók alapján, a különleges 
beruházások vagy a létező kereskedelmi 
szerződések figyelembevétele érdekében.
A 55. cikkben említett szabályozó szerv 
felel az ilyen egyezmény 
hatálybalépésének engedélyezéséért.

szolgáltatást 2010. január 1-jét megelőzően 
üzemeltető kérelmezők által használt 
kapacitásmutatók alapján, a különleges 
beruházások vagy a létező kereskedelmi 
szerződések figyelembevétele érdekében.

Or. en

Indokolás

A tagállamok értesíthetik a szabályozó szervet a pályahálózat-működtető és a kérelmező 
között kötött keretszerződésről és konzultálhatnak arról – ha a kérelmező úgy kívánja – az (1) 
bekezdés szerint, de nem tartozik a szabályozó szerv hatáskörébe az, hogy engedélyezze a 
megállapodás hatálybalépését, kivéve, ha a kérelmező ezt kifejezetten kéri és jogvita 
keletkezett.

Módosítás 568
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahálózat-működtető köteles betartani 
a kapacitáselosztás IX. mellékletben 
meghatározott ütemtervét.

A pályahálózat-működtető köteles betartani 
a kapacitáselosztás IX. mellékletben 
meghatározott ütemtervét. A tagállamok 
eltérő ütemtervet fogadhatnak el az Unió 
fő vasúti hálózatától technológiailag 
elkülönülő hálózatok kapacitáselosztására 
és a harmadik országok hálózataival való 
koordináció engedélyezésére.

Or. en

Módosítás 569
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A nemzeti vasúti ügyek felett gyakorolt túlzott bizottsági ellenőrzés.

Módosítás 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IX. 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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pályahálózat-működtetők a szolgálati (2) A pályahálózat-működtetők a szolgálati 
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menetrendtervezettel kapcsolatos 
tanácskozások megkezdése előtt 
megállapodnak az érdekelt infrastruktúra-
üzemeltetőkkel a szolgálati menetrendbe 
felvenni kívánt nemzetközi 
menetvonalakban. Ennek kiigazítására 
kizárólag akkor kerülhet sor, ha ez 
elengedhetetlenül szükséges.

menetrendtervezettel kapcsolatos 
tanácskozások megkezdése előtt 
megállapodnak az érdekelt infrastruktúra-
üzemeltetőkkel a szolgálati menetrendbe 
felvenni kívánt nemzetközi 
menetvonalakban. Ennek kiigazítására 
kizárólag akkor kerülhet sor, ha ez 
elengedhetetlenül szükséges, és azt 
megfelelően indokolni kell.

Or. es

Indokolás

A működtetés átláthatóságának fokozása.

Módosítás 572
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kérelmezők egyetlen pályahálózat-
működtetőhöz folyamodva kérnek több 
hálózatra kiterjedő infrastruktúrakapacitást. 
A pályahálózat-működtető engedélyt kap, 
hogy a kérelmező nevében más érdekelt 
infrastruktúraüzemeltetőknél eljárjon.

(4) A kérelmezők egy 
infrastruktúraüzemeltetőhöz folyamodva 
kérhetnek több hálózatra kiterjedő 
infrastruktúrakapacitást. A pályahálózat-
működtető engedélyt kap, hogy a 
kérelmező nevében más érdekelt 
infrastruktúraüzemeltetőknél eljárjon.

Or. en

Indokolás

A közelmúltban elfogadott, vasúti árufuvarozási folyosókról szóló rendelettel való összhang 
érdekében, amelyben a kérelmezőket nem terheli kötelezettség, hogy egyetlen pályahálózat-
működtetőnek kérjenek kapacitást.

Módosítás 573
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pályahálózat-működtető kérésre 
ésszerű időn belül és a 46. cikkben említett 
összehangolási eljárás lefolytatásához kellő 
időben térítésmentesen, írásos formában a 
következő információkat felülvizsgálat 
céljára a kérelmező rendelkezésére 
bocsátja:

(4) A pályahálózat-működtető kérésre a 
menetvonal-kiosztástól számított 
legfeljebb egy hónapon belül és a 46. 
cikkben említett összehangolási eljárás 
lefolytatásához kellő időben 
térítésmentesen, írásos formában a 
következő információkat felülvizsgálat 
céljára a kérelmező rendelkezésére 
bocsátja:

Or. es

Indokolás

A jogbizonytalanság, amelyet az olyan kritériumok bevezetése eredményezhet, mint az 
„ésszerű idő”, meggyengíti az a)–e) pontban biztosítani kívánt biztonsági és átláthatósági 
kritériumokat. Ezért egyértelmű határidőket kell meghatározni.

Módosítás 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Más létező jogorvoslati lehetőségek és 
az 56. cikk sérelme nélkül, az 
infrastruktúra-elosztással kapcsolatban 
keletkező viták esetén békéltető eljárás áll 
rendelkezésre a viták gyors megoldására. 
Ezt az eljárást a vasúthálózat-használati 
feltételekben határozzák meg. Ezen eljárás 
alkalmazása esetén a határozatot 10 
munkanapon belül meg kell hozni.

6. Más létező jogorvoslati lehetőségek és 
az irányelv rendelkezéseinek sérelme 
nélkül, az infrastruktúra-elosztással 
kapcsolatban keletkező viták esetén 
békéltető eljárás áll rendelkezésre a viták 
gyors megoldására. Ezt az eljárást a 
vasúthálózat-használati feltételekben 
határozzák meg. Ezen eljárás alkalmazása 
esetén a határozatot 10 munkanapon belül 
meg kell hozni.

Or. fr

Indokolás

E módosítás az irányelv valamennyi rendelkezésének figyelembe vételét célozza.
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Módosítás 575
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kereteken belül a megfelelő szállítási 
szolgáltatások biztosítása érdekében, 
mindenekelőtt a közszolgáltatási 
követelmények teljesítésért vagy a vasúti 
áruszállítás fejlődésének elősegítésért a 
tagállamok hátrányos megkülönböztetéstől 
mentes feltételek mellett minden szükséges 
intézkedést megtehetnek annak érdekében, 
hogy ezek a szolgáltatások elsőbbséget 
élvezzenek az infrastruktúrakapacitás 
elosztása során.

E kereteken belül a megfelelő szállítási 
szolgáltatások biztosítása érdekében, 
mindenekelőtt a közszolgáltatási 
követelmények teljesítésért vagy a vasúti 
áruszállítás, különösen a nemzetközi 
áruszállítás fejlődésének elősegítésért a 
tagállamok hátrányos megkülönböztetéstől 
mentes feltételek mellett minden szükséges 
intézkedést megtehetnek annak érdekében, 
hogy ezek a szolgáltatások elsőbbséget 
élvezzenek az infrastruktúrakapacitás 
elosztása során.

Or. es

Indokolás

Amennyiben európai szinten fejleszteni kívánjuk a vasút szállítást, a nemzetközi vasúti 
szolgáltatásoknak prioritást kell kapniuk.

Módosítás 576
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az árufuvarozás és különösen a 
nemzetközi árufuvarozás jelentőségét
kellő mértékben figyelembe kell venni az 
elsőbbségi feltételek meghatározása 
során.

(5) Az árufuvarozásnak és különösen a 
nemzetközi árufuvarozásnak szerepelniük 
kell az elsőbbségi feltételek között.

Or. es

Indokolás

A „kellő mértékben figyelembe kell venni” kifejezés túlzottan általános és kétértelmű. Ha a 
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Bizottság fejleszteni kívánja a vasúti árufuvarozást és különösen a nemzetközi árufuvarozást, 
ezt világosan érvényre kell juttatnia.

Módosítás 577
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapacitáselemzés elvégzését követő 
hat hónapon belül a pályahálózat-
működtető kapacitásbővítési tervet készít.

(1) Amint rendelkezésére áll a 
kapacitáselemzés, a pályahálózat-
működtető kapacitásbővítési tervet készít.

Or. es

Indokolás

A módosítás nagyobb rugalmasságot biztosít, és növeli azt a képességet, hogy haladéktalanul 
fellépjenek, ami javíthatja a szolgáltatásnyújtást.

Módosítás 578
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terv a tagállam előzetes jóváhagyásához 
köthető.  Az 55. cikkben említett 
szabályozó szervezet véleményt adhat ki 
arról, hogy a tervben megjelölt 
intézkedések megfelelőek-e.

A terv a tagállam előzetes jóváhagyásához 
köthető.

Or. nl

Módosítás 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)



AM\870643HU.doc 73/163 PE467.167v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy transzeurópai hálózat, illetve egy 
vagy több transzeurópai hálózatot 
jelentősen befolyásoló menetvonal 
túlterheltsége esetén az 57. cikkben 
meghatározott szabályozó szervezetek 
hálózata véleményt adhat ki e terv 
megalapozottságáról.

Or. fr

Indokolás

E módosítás konzultációs lehetőséget biztosít a szabályozó szervezetek hálózatával, 
amennyiben egy vagy több transzeurópai hálózatot jelentősen érint a túlterheltség.

Módosítás 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pályahálózat-működtető különösen 
túlterhelt infrastruktúra esetén követelheti 
azon menetvonal átadását, amelynek
kihasználtsága legalább egy hónapon át a 
vasúthálózat-használati feltételekben 
meghatározandó küszöb alatt volt, kivéve 
ha erre az üzemeltető ellenőrzésén kívül 
eső, nem gazdasági okok miatt került sor.

(2) A pályahálózat-működtető különösen 
túlterhelt infrastruktúra esetén követelheti 
azon menetvonalak átadását, amelyeknek
kihasználtsága legalább egy hónapon át a 
vasúthálózat-használati feltételekben 
meghatározandó küszöb alatt volt, kivéve 
ha erre az üzemeltető ellenőrzésén kívül 
eső, nem gazdasági okok miatt került sor.
A pályahálózat-működtető előzetesen 
konzultál a vasúttársasággal, hogy 
tájékozódjon e menetvonalak nem 
elégséges használatáról.

Or. fr

Módosítás 581
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pályahálózat-működtető kellő időben
értesíti az érdekelt feleket a nem tervszerű 
pályafenntartási munkákról.

(3) A pályahálózat-működtető legalább egy 
héttel előbb értesíti az érdekelt feleket a 
nem tervszerű pályafenntartási munkákról.

Or. es

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy az érdekelteknek tudniuk kell azt is, hogy mikor kezdődnek a nem tervszerű 
pályafenntartási munkák, hogy megtehessék a szükséges előkészületeket.

Módosítás 582
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pályahálózat-működtetők 
cselekvési tervekkel rendelkeznek 
balesetek vagy műszaki hibák esetére.

Or. es

Indokolás

A pályahálózat-működtetőknek balesetek vagy műszaki hibák esetére kidolgozott cselekvési 
tervekkel kellene rendelkezniük. Ezek lehetővé tennék a katasztrófatervek hatékonyabb és 
gyorsabb kidolgozását, és bevált gyakorlatokként kellene terjeszteni ezeket valamennyi 
pályahálózat-működtető körében.

Módosítás 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megkövetelhetik, hogy a 
vasúttársaságok vegyenek részt a 
biztonsági szabványok és szabályok 
általuk való betartásának végrehajtásában 
és ellenőrzésében

(3) Vis maior esetek kivételével, 
elsősorban sürgős és a biztonság 
szempontjából lényeges munkálatok 
esetén e cikk értelmében egy szállítási 
tevékenységhez rendelt menetvonal nem 
szüntethető meg a szolgálati 
menetrendben meghatározott 
menetrendjét megelőző két hónapon belül, 
ha az érintett jelentkező nem egyezik bele 
egy ilyen jellegű megszüntetésbe. Ilyen 
esetben az érintett pályahálózat-
működtető mindent megtesz azért, hogy 
azonos minőségű és megbízhatóságú 
menetvonalat ajánljon a jelentkezőnek, 
akinek jogában áll ezt elfogadni vagy 
elutasítani. Az utóbbi esetben igényt 
tarthat legalább a megfelelő díj 
visszafizetésére.

Or. fr

Indokolás

E módosítás arról rendelkezik, hogy a menetvonal eltörlése esetén, vis maior esetektől 
eltekintve, alternatív megoldások, vagy legalább a díj összegének visszatérítése szükséges. 
Átveszi és kiegészíti a vasúti szállítási folyosókról szóló 913/2010/EU rendeletben már 
szereplő megfogalmazást.

Módosítás 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
4 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabályozó szervezet Szabályozó szervezetek

Or. fr

Indokolás

A többes szám használata megfelelőbb, mivel a szakasz egy hálózatba tömörült nemzeti 
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szabályozó szervezetekkel foglalkozik.

Módosítás 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabályozó szervezet Nemzeti szabályozó szervezetek

Or. fr

Indokolás

E módosítás a 55. cikk (4) bekezdését pontosítja az 57. cikkben végrehajtott módosításokat 
figyelembe véve. 

Módosítás 586
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam létrehoz egy, a 
vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti 
szabályozó szervezetet. E szervezetnek 
önálló hatóságnak kell lennie, mely 
szervezeti, működési, hierarchikus és 
döntéshozatali tekintetben jogilag 
elkülönül és független minden egyéb 
állami hatóságtól. E szervezetnek továbbá 
szervezetét, pénzügyi döntéseit, jogi 
felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjszabási 
szervezettől, elosztó szervezettől vagy 
kérelmezőtől. Továbbá bármely, a 
közszolgáltatási szerződések odaítélésében 
részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül 
kell működnie.

(1) Mindegyik tagállam létrehoz egy, a 
vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti
szabályozó szervezetet. E szervezetnek 
önálló hatóságnak kell lennie, mely 
szervezeti, működési, hierarchikus és 
döntéshozatali tekintetben jogilag 
elkülönül és független minden egyéb 
állami hatóságtól. E szervezetnek továbbá 
szervezetét, pénzügyi döntéseit, jogi 
felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjszabási 
szervezettől, elosztó szervezettől vagy 
kérelmezőtől. Továbbá bármely, a 
közszolgáltatási szerződések odaítélésében 
részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül 
kell működnie.  A nemzeti szabályozó 
szervezetnek rendelkeznie kell személyzet 
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és erőforrások tekintetében a szükséges 
igazgatási kapacitással az 56. cikkel 
ráruházott feladatok ellátására. A 
személyzet szükséges szintjének
közvetlenül a piaci szükségletekhez kell 
igazodnia és annak megfelelően kell 
változnia.

Or. en

Indokolás

A szabályozó szerv függetlensége, erőforrásai és személyzete elengedhetetlen a szervezet 
működéséhez és panaszrendezési képességéhez. A személyzet szükséges szintjének közvetlenül 
a piaci szükségletekhez kell igazodnia és annak megfelelően kell változnia.

Módosítás 587
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam létrehoz egy, a 
vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti 
szabályozó szervezetet. E szervezetnek
önálló hatóságnak kell lennie, mely 
szervezeti, működési, hierarchikus és 
döntéshozatali tekintetben jogilag 
elkülönül és független minden egyéb 
állami hatóságtól. E szervezetnek továbbá 
szervezetét, pénzügyi döntéseit, jogi 
felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjszabási 
szervezettől, elosztó szervezettől vagy 
kérelmezőtől. Továbbá bármely, a 
közszolgáltatási szerződések odaítélésében 
részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül 
kell működnie.

(1) Mindegyik tagállam létrehoz egy, a 
vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti 
szabályozó hatóságot. E hatóságnak
önállónak kell lennie, mely szervezeti, 
működési, hierarchikus és döntéshozatali 
tekintetben jogilag elkülönül és független 
minden egyéb állami hatóságtól. E 
szabályozó hatóságnak továbbá 
szervezetét, pénzügyi döntéseit, jogi 
felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjszabási 
szervezettől, elosztó szervezettől vagy 
kérelmezőtől. Továbbá bármely, a
közszolgáltatási szerződések odaítélésében 
részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül 
kell működnie. A szabályozó hatóság 
rendelkezik az 56. cikk értelmében rá 
háruló feladatok végrehajtásához 
szükséges szervezeti kapacitással.

Or. fr
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Indokolás

E módosítás átveszi az általános érdekű szolgáltatások végrehajtása keretében a szabályozó 
szervezet szerepére és feladataira vonatkozó, korábban már említett rendelkezéseket.

Módosítás 588
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik  tagállam létrehoz egy, a 
vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti
szabályozó szervezetet. E szervezetnek 
önálló hatóságnak kell lennie, mely 
szervezeti, működési, hierarchikus és 
döntéshozatali tekintetben jogilag 
elkülönül és független minden egyéb 
állami hatóságtól. E szervezetnek továbbá
szervezetét, pénzügyi döntéseit, jogi 
felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjszabási 
szervezettől, elosztó szervezettől vagy 
kérelmezőtől. 1 Továbbá bármely, a 
közszolgáltatási szerződések odaítélésében 
részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül 
kell működnie.

(1) Mindegyik  tagállam létrehoz egy, a 
vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti
szabályozó szervezetet. E szervezetnek 
önálló hatóságnak kell lennie, mely 
szervezeti, működési, hierarchikus és 
döntéshozatali tekintetben jogilag 
elkülönül és független minden egyéb 
állami hatóságtól. E szervezetnek továbbá
szervezetét, pénzügyi döntéseit, jogi 
felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjszabási 
szervezettől, elosztó szervezettől vagy 
kérelmezőtől. 1 Továbbá bármely, a 
közszolgáltatási szerződések odaítélésében 
részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül 
kell működnie. A szabályozó szervezet az 
56. cikkben ráruházott feladatainak 
ellátása érdekében rendelkezik a 
szükséges személyi és anyagi feltételekkel.

Or. de

Indokolás

Ahhoz, hogy a szabályozó szervezet el tudja látni feladatait és hatékonyan tudjon dolgozni, 
rendelkeznie kell a szükséges személyi és anyagi feltételekkel.

Módosítás 589
Marian-Jean Marinescu
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam létrehoz egy, a 
vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti 
szabályozó szervezetet. E szervezetnek 
önálló hatóságnak kell lennie, mely 
szervezeti, működési, hierarchikus és 
döntéshozatali tekintetben jogilag 
elkülönül és független minden egyéb 
állami hatóságtól. E szervezetnek továbbá 
szervezetét, pénzügyi döntéseit, jogi 
felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjszabási 
szervezettől, elosztó szervezettől vagy 
kérelmezőtől. Továbbá bármely, a 
közszolgáltatási szerződések odaítélésében 
részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül 
kell működnie.

(1) Mindegyik tagállam létrehoz egy, a 
vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti 
szabályozó szervezetet. E szervezetnek 
önálló hatóságnak kell lennie, mely 
szervezeti, működési, hierarchikus és 
döntéshozatali tekintetben jogilag 
elkülönül és független minden egyéb 
állami hatóságtól. E szervezetnek továbbá 
szervezetét és finanszírozását, jogi 
felépítését és döntéshozatali funkcióit 
tekintve függetlennek kell lennie bármely 
pályahálózat-működtetőtől, díjszabási 
szervezettől, elosztó szervezettől vagy 
kérelmezőtől. Továbbá bármely, a 
közszolgáltatási szerződések odaítélésében 
részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül 
kell működnie.

Or. en

Módosítás 590
Werner Kuhn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított egy 
hónapon belül köteles bármely panasszal 
kapcsolatban határozatot hozni, és 
megtenni a helyzet orvoslásához 
szükséges intézkedéseket. Az 
infrastruktúrakapacitás biztosítására 
irányuló kérés elutasítása vagy a 
kapacitásajánlat feltételei elleni 
jogorvoslat esetén a szabályozó szervezet 
határozhat úgy, hogy a pályahálózat-
működtető által hozott döntés semmiféle 
változtatást nem igényel, vagy 
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megkövetelheti a döntés módosítását az 
általa előrebocsátott iránymutatásoknak 
megfelelően.

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 591
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre az illetékes parlament 
nevezi ki, és megbízatása megújítható. A 
fenti személyeket olyan személyek közül 
választják ki, akiknek megbízatásuk idején, 
valamint a kinevezésük előtti 3 éves 
időszakban sem közvetve, sem közvetlenül 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk nem állt fenn a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. 
Megbízatásuk lejárta után legalább három 
évig nem állhat fenn semmilyen szakmai 
beosztásuk vagy felelősségük, érdekük 
vagy üzleti kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

Az egyes tagállamok nemzeti intézményi struktúrájához való hozzáigazítás érdekében.

Módosítás 592
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A vasúti ágazati szabályozó szervezet
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

3. A vasúti ágazati szabályozó hatóság
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

Nem kell belemenni a tagállamok hatáskörébe tartozó kinevezési szabályokba.

Módosítás 593
Georges Bach
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

3. A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A vasúti ágazat piaci 
érdekeitől teljes mértékben függetlenül 
kell eljárniuk, és semmilyen esetben sem 
befolyásolhatják őket egy kormány, vagy 
egy magán, illetve állami kézben lévő 
vállalkozás utasításai. Megbízatásuk 
lejárta után ésszerű ideig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell a szabályozó szervezet munkatársainak függetlenségét. Ugyanakkor a túl 
szigorú feltételek, úgymint az ellenőrző szervezethez történő kinevezést megelőző és azt követő 
három éves időtartam amely alatt a jelentkezők nem állhatnak kapcsolatban a vasúti 
ágazattal, egyes tagállamokban lehetetlenné teszi, hogy elegendő tapasztalattal és 
képesítéssel rendelkező jelentkezőket találjanak ezekre a speciális munkakörökre. 

Módosítás 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát a nemzeti 
parlament, a közigazgatási és/vagy 
igazságszolgáltatási bíróságok, valamint a 
nemzeti konzultatív gyűlések közösen, 
egyértelmű, a függetlenséget garantáló 
szabályok alapján, határozott időre nevezik 
ki, és a nem visszavonható megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 595
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, kinevezését a 
nemzeti Parlament megerősíti, és 
megbízatása megújítható. A fenti 
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megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

személyeket olyan személyek közül 
választják ki, akiknek megbízatásuk idején, 
valamint a kinevezésük előtti 3 éves 
időszakban sem közvetve, sem közvetlenül 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk nem állt fenn a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. 
Megbízatásuk lejárta után legalább három 
évig nem állhat fenn semmilyen szakmai 
beosztásuk vagy felelősségük, érdekük 
vagy üzleti kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A vasúti ágazati szabályozó szervezet elnökére és igazgatótanácsára vonatkozó döntések 
fontos politikai döntések, amelyeket a lehető legnagyobb fokú legitimitás szavatolása 
érdekében a nemzeti parlamentnek meg kell erősítenie. 

Módosítás 596
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre a nemzeti parlament 
nevezi ki, és megbízatása megújítható. A 
fenti személyeket olyan személyek közül 
választják ki, akiknek megbízatásuk idején, 
valamint a kinevezésük előtti ésszerű ideig
sem közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
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szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

szervezetekkel, és erről hivatali idejük 
alatt megfelelő érdekeltségi 
nyilatkozatban kifejezetten nyilatkoznak. 
Megbízatásuk lejárta után ésszerű ideig
nem állhat fenn semmilyen szakmai 
beosztásuk vagy felelősségük, érdekük 
vagy üzleti kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének nemzeti jogszabályok 
szerinti felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A tagállamok fogják a felelősséget viselni nemzeti parlamentjükön keresztül – amely felelős 
lesz az irányelv rendelkezéseinek átültetéséért – a szabályozó szerv elnökének és 
igazgatótanácsának kinevezéséért: őket fel kell kérni megfelelő érdekeltségi nyilatkozat 
aláírására, amelyben nyilatkoznak a vasúti ágazat bármely szereplőjével való kapcsolat vagy 
ahhoz fűződő érdekeltség hiányáról.

Módosítás 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
az adott tagállam illetékes szerve
határozott időre nevezi ki és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
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semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

Or. pl

Indokolás

Hogy ne sértsék meg a szubszidiaritás elvét, biztosítani kell annak a szervnek a szabad 
megválasztását, amelyik kijelöli a vasúti ágazat szabályozásáért felelős szervezet elnökét és 
igazgatótanácsát. Sok országban a szabályozó szervezet kormányzati közigazgatási egység, 
így nem jelölheti ki például a parlament.

Módosítás 598
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre nevezik ki, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 

(3) A vasúti ágazati szabályozó szervezet 
elnökét és igazgatótanácsát egyértelmű, a 
függetlenséget garantáló szabályok alapján, 
határozott időre választják és nevezik ki az 
illetékes intézmények, és megbízatása 
megújítható. A fenti személyeket olyan 
személyek közül választják ki, akiknek 
megbízatásuk idején, valamint a 
kinevezésük előtti 3 éves időszakban sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen 
szakmai beosztásuk vagy felelősségük, 
érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem állt 
fenn a szabályozott vállalkozásokkal vagy 
szervezetekkel. Megbízatásuk lejárta után 
legalább három évig nem állhat fenn 
semmilyen szakmai beosztásuk vagy 
felelősségük, érdekük vagy üzleti 
kapcsolatuk a szabályozott 
vállalkozásokkal vagy szervezetekkel. Az 
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rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

elnök és az igazgatótanács teljes jogkörrel 
rendelkezik a szabályozó szervezet 
személyzetének felvételére és irányítására 
vonatkozóan.

Or. es

Indokolás

Az egyes országok és régiók különböző intézményi rendszerei működésének tiszteletben 
tartása.

Módosítás 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezet feladatai A nemzeti szabályozó szervezetek 
feladatai

Or. fr

Indokolás

E módosítás pontosítja az 56. cikk címét.

Módosítás 600
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 46. cikk (6) bekezdésének sérelme 
nélkül, a kérelmező jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat a szabályozó 
szervezethez, ha úgy véli, hogy 
tisztességtelen bánásmódban vagy 
hátrányos megkülönböztetésben volt része, 
vagy valamely más sérelem érte, 
különösen a pályahálózat-működtető vagy 

(1) A 46. cikk (6) bekezdésének sérelme 
nélkül, a kérelmező jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat a szabályozó 
szervezethez, ha úgy véli, hogy 
tisztességtelen bánásmódban vagy 
hátrányos megkülönböztetésben volt része, 
vagy valamely más sérelem érte és jogvita 
alakult ki, a pályahálózat-működtető vagy 
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adott esetben a vasúttársaság vagy a 
szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetője 
által elfogadott döntések ellen a 
következőkkel kapcsolatban:

adott esetben a vasúttársaság vagy a 
szolgáltatási infrastruktúra vasúti 
üzemeltetője által elfogadott döntések 
következtében a következőkkel 
kapcsolatban:

Or. en

Indokolás

Annak hangsúlyozása, hogy adott a szabályozó szervhez való fellebbezés joga, ha jogvita 
keletkezik méltánytalan vagy megkülönböztető döntés következtében.

Módosítás 601
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szabályozó szervezet legfeljebb két 
héten belül köteles bármely panasszal 
kapcsolatban határozatot hozni vagy saját 
kezdeményezésre eljárni, és megtenni a 
helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket. Az infrastruktúrakapacitás 
biztosítására irányuló kérés elutasítása 
vagy a kapacitásajánlat feltételei elleni 
jogorvoslat esetén a szabályozó szervezet 
határozhat úgy, hogy a pályahálózat-
működtető által hozott döntés semmiféle 
változtatást nem igényel, vagy 
megkövetelheti a döntés módosítását az 
általa előrebocsátott iránymutatásoknak 
megfelelően.
A megbízatásukat és a határidőket 
tiszteletben nem tartó szabályozó szervet 
az Európai Bizottság a 63. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően ellenőrzi.

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja a szabályozó szervezetre vonatkozó cikkek egyértelműség fokozása 
érdekében történő átszerkesztése. A módosítás az 56. cikk (5) bekezdésének első és harmadik 
albekezdését fedi le. A szabályozó szerv döntéshozatali határidejének két hétre csökkentését 
kérjük. Javasoljuk egy nyomon követő eljárás beiktatását arra az esetre, ha a szabályozó nem 
tartja be ezt a határidőt erőforrások, idő stb. hiányában. Az ideális megközelítés az ügynek az 
európai szabályozó részleg elé utalása lenne.

Módosítás 602
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére és az (1) bekezdés 
a)–g) pontjainak saját kezdeményezésére 
és a kérelmezők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülésére történő 
felülvizsgálására. Kiemelt figyelemmel 
ellenőrzi, hogy a vasúthálózat-használati 
feltételekben nem tartalmaz-e 
diszkriminatív rendelkezéseket vagy nem 
ruházza-e fel a pályahálózat-működtetőt 
olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel 
lehetne használni a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönbözetésre. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére kell 
bocsátani az említett feladatok 
végrehajtásához szükséges szervezeti
kapacitást.

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére és az (1) bekezdés 
a)–g) pontjainak a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönböztetés elkerülésére 
történő felülvizsgálására. Kiemelt
figyelemmel ellenőrzi, hogy a 
vasúthálózat-használati feltételekben nem 
tartalmaz-e diszkriminatív rendelkezéseket 
vagy nem ruházza-e fel a pályahálózat-
működtetőt olyan mérlegelési jogkörrel, 
amelyet fel lehetne használni a kérelmezők 
közötti hátrányos megkülönbözetésre. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére kell 
bocsátani az említett feladatok 
végrehajtásához szükséges szervezeti 
kapacitást.

Or. fr

Módosítás 603
Werner Kuhn

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

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére és az (1) bekezdés 
a)–g) pontjainak saját kezdeményezésére 
és a kérelmezők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülésére történő 
felülvizsgálására. Kiemelt figyelemmel 
ellenőrzi, hogy a vasúthálózat-használati 
feltételekben nem tartalmaz-e 
diszkriminatív rendelkezéseket vagy nem 
ruházza-e fel a pályahálózat-működtetőt 
olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel 
lehetne használni a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönbözetésre. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére kell 
bocsátani az említett feladatok 
végrehajtásához szükséges szervezeti 
kapacitást.

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére és az (1) bekezdés 
a)–g) pontjainak saját kezdeményezésére 
és a kérelmezők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülésére történő 
felülvizsgálására. Kiemelt figyelemmel 
ellenőrzi, hogy a vasúthálózat-használati 
feltételekben nem tartalmaz-e 
diszkriminatív rendelkezéseket vagy nem 
ruházza-e fel a pályahálózat-működtetőt 
olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel 
lehetne használni a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönbözetésre. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére kell 
bocsátani az említett feladatok 
végrehajtásához szükséges személyi és 
anyagi feltételekkel.

Or. de

Indokolás

Ahhoz, hogy a szabályozó szervezet el tudja látni feladatait és hatékonyan tudjon dolgozni, 
rendelkeznie kell a szükséges személyi és anyagi feltételekkel.

Módosítás 604
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló
verseny figyelemmel kísérésére és az (1) 
bekezdés a)–g) pontjainak saját 
kezdeményezésére és a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönböztetés elkerülésére 
történő felülvizsgálására. Kiemelt 
figyelemmel ellenőrzi, hogy a 
vasúthálózat-használati feltételekben nem 

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piaca állapotának 
figyelemmel kísérésére a kérelmezők 
közötti hátrányos megkülönböztetés 
elkerülésére történő felülvizsgálata 
céljából. Többek között ellenőrzi, hogy a 
vasúthálózat-használati feltételeket a 
pályahálózat-működtető nem használja-e 
fel a kérelmezők közötti hátrányos 



AM\870643HU.doc 91/163 PE467.167v01-00

HU

tartalmaz-e diszkriminatív rendelkezéseket 
vagy nem ruházza-e fel a pályahálózat-
működtetőt olyan mérlegelési jogkörrel, 
amelyet fel lehetne használni a 
kérelmezők közötti hátrányos 
megkülönbözetésre. A szabályozó 
szervezet rendelkezésére kell bocsátani az 
említett feladatok végrehajtásához 
szükséges szervezeti kapacitást.

megkülönbözetésre. A szabályozó 
szervezet rendelkezésére kell bocsátani az 
említett feladatok végrehajtásához 
szükséges szervezeti kapacitást.

Or. en

Indokolás

A hatáskörök pontosítása: a vasúti piac állapotának figyelemmel kísérése tágabb és 
helyesebb, mint a versenyképesség figyelésére korlátozás, és hasznosabb – megelőzési 
szempontból – az esetleges viták rendezésében. A megkülönböztető intézkedés hatásainak 
leállítását szolgáló ellenőrzés egyértelmű mód a méltánytalan elbánásra vonatkozó jogvita 
rendezésére: a rendelkezések esetleges alkalmazására vonatkozó értelmezés a döntőbíró 
hatáskörén kívül esik.

Módosítás 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére és az (1) bekezdés 
a)–g) pontjainak saját kezdeményezésére 
és a kérelmezők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülésére történő 
felülvizsgálására. Kiemelt figyelemmel 
ellenőrzi, hogy a vasúthálózat-használati 
feltételekben nem tartalmaz-e 
diszkriminatív rendelkezéseket vagy nem 
ruházza-e fel a pályahálózat-működtetőt 
olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel 
lehetne használni a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönbözetésre. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére kell 
bocsátani az említett feladatok 
végrehajtásához szükséges szervezeti 

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére és az (1) bekezdés 
a)–g) pontjainak saját kezdeményezésére 
és a kérelmezők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülésére történő 
felülvizsgálására. Kiemelt figyelemmel 
ellenőrzi, hogy a vasúthálózat-használati 
feltételekben nem tartalmaz-e 
diszkriminatív rendelkezéseket vagy nem 
ruházza-e fel a pályahálózat-működtetőt 
olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel 
lehetne használni a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönbözetésre. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére kell 
bocsátani a megfelelő szervezeti kapacitást 
az említett feladatok végrehajtásához, 
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kapacitást. tekintettel a belföldi hálózat méreteire, a 
forgalom nagyságára, valamint a működő 
szolgáltatók számára.

Or. it

Módosítás 606
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozó szervezet jogköre 
kiterjed a vasúti szolgáltatások piacán 
zajló verseny figyelemmel kísérésére és az 
(1) bekezdés a)–g) pontjainak saját 
kezdeményezésére és a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönböztetés elkerülésére 
történő felülvizsgálására. Kiemelt
figyelemmel ellenőrzi, hogy a 
vasúthálózat-használati feltételekben nem 
tartalmaz-e diszkriminatív rendelkezéseket 
vagy nem ruházza-e fel a pályahálózat-
működtetőt olyan mérlegelési jogkörrel, 
amelyet fel lehetne használni a kérelmezők 
közötti hátrányos megkülönbözetésre. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére kell 
bocsátani az említett feladatok 
végrehajtásához szükséges szervezeti 
kapacitást.

(2) A szabályozó szervezet kiemelt
figyelemmel ellenőrzi, amennyiben az (1) 
bekezdés értelmében hozzá fordulnak, 
hogy a vasúthálózat-használati feltételek 
nem tartalmaznak-e diszkriminatív 
rendelkezéseket vagy nem ruházzák-e fel a 
pályahálózat-működtetőt olyan mérlegelési 
jogkörrel, amelyet fel lehetne használni a 
kérelmezők közötti hátrányos 
megkülönbözetésre. A szabályozó 
szervezet rendelkezésére kell bocsátani az 
említett feladatok végrehajtásához 
szükséges szervezeti kapacitást.

Or. nl

Módosítás 607
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó szervezet biztosítja, hogy 
a pályahálózat-működtető által 

(3) A szabályozó szervezet biztosítja, hogy 
a pályahálózat-működtető által 
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megállapított infrastruktúra-használati 
díjak megfeleljenek a IV. fejezet 2. 
szakasza rendelkezéseinek, és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek. A
kérelmezők és a pályahálózat-működtető 
közötti tárgyalások az infrastruktúra-
használati díjak mértékéről csak akkor 
engedélyezhetők, ha ezekre a szabályozó 
szervezet felügyelete alatt kerül sor. A 
szabályozó szervezet közbelép, ha a 
tárgyalások várhatóan megsértik e fejezet 
rendelkezéseit.

megállapított infrastruktúra-használati 
díjak megfeleljenek a IV. fejezet 2. 
szakasza rendelkezéseinek, és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek, 
valamint a kérelmezők és a pályahálózat-
működtető közötti, e díjak mértékéről 
folyó tárgyalások megfeleljenek a IV. 
fejezet 2. szakaszának. Az (1) bekezdésben 
meghatározott szereplők kérésére a 
szabályozó szervezet közbelép, ha a 
tárgyalások megsértik e fejezet 
rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A szabályozó szerv kötelező döntőbírói szerepének erősítése: a folyamat figyelemmel kísérése 
és beavatkozás jogsértés esetében.

Módosítás 608
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3.) A szabályozó szervezet biztosítja, hogy 
a pályahálózat-működtető által 
megállapított infrastruktúra-használati 
díjak megfeleljenek a IV. fejezet 2: 
szakasza rendelkezéseinek, és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek. A 
kérelmezők és a pályahálózat-működtető 
közötti tárgyalások az infrastruktúra-
használati díjak mértékéről csak akkor 
engedélyezhetők, ha ezekre a szabályozó 
szervezet felügyelete alatt kerül sor. A 
szabályozó szervezet közbelép, ha a 
tárgyalások várhatóan megsértik e fejezet 
rendelkezéseit.

(3) A szabályozó szervezet biztosítja, hogy 
a pályahálózat-működtető által 
megállapított infrastruktúra-használati 
díjak megfeleljenek a IV. fejezet 2: 
szakasza rendelkezéseinek, és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek.

Or. nl
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Indokolás

A szabályozó szervezet felügyeletet gyakorol, és nem alakítja a szakpolitikát, továbbá a 
pályahálózat-működtető és a vasúttársaságok között folyó tárgyalásokon sem vesz részt 
tárgyaló félként. Utólagosan ellenőrzéseket végez az érintett felek egyikének kérésére.

Módosítás 609
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A szabályozó hatóság a 10. cikk (2) 
bekezdése szerint meghatározza, hogy a 
szolgáltatás fő célja az utasok szállítása-
két különböző tagállamban található 
pályaudvar között, és a 11. cikk (2) 
bekezdésével összhangban sérül-e a 10. 
cikkben meghatározott azon 
szolgáltatásokkal létrehozott közszolgálati 
szerződés általános gazdálkodása, 
amelyeket egy indulási és egy érkezési 
hely között biztosítanak, és egy vagy több 
közszolgálati szerződés fed le.

Or. fr

Indokolás

A 11. cikk az ellenőrző szervezetet hatáskörrel ruházza fel annak meghatározására, hogy egy 
közszolgálat általános gazdálkodása veszélyeztetett-e. E hatáskör itt egyértelműbben szerepel, 
és kiegészíti e szervezet hatásköreinek felsorolását az általános érdekű szolgáltatások 
végrehajtása keretében.

Módosítás 610
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabályozó szervezetnek joga van a (4) A szabályozó szervezetnek joga van a 
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pályahálózat-működtetőtől, a 
kérelmezőktől és bármely más érintett 
harmadik féltől a kérdéses tagállamban a 
tárggyal kapcsolatos információkat kérni. 
A kért információkat haladéktalanul a 
szervezet rendelkezésére kell bocsátani. A 
szabályozó szervezetnek lehetősége van 
arra, hogy az ilyen kéréseknek megfelelő 
szankciókkal – beleértve a bírság kivetését 
is – érvényt szerezzen. A szabályozó 
szervezet rendelkezésére bocsátandó 
információ felölel minden olyan adatot, 
amelyet a szabályozó szervezet 
jogorvoslati funkciója és a (2) bekezdésnek 
megfelelő, a vasúti szolgáltatások piacán 
zajló verseny figyelemmel kísérésére 
vonatkozó funkciója keretében kér. Ebbe a 
statisztikai és piacfigyelési célokhoz 
szükséges adatok is beletartoznak.

pályahálózat-működtetőtől, a 
kérelmezőktől és bármely más érintett 
harmadik féltől a kérdéses tagállamban a 
tárggyal kapcsolatos információkat kérni. 
A kért információkat haladéktalanul a 
szervezet rendelkezésére kell bocsátani. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére 
bocsátandó információ felölel minden 
olyan adatot, amelyet a szabályozó 
szervezet jogorvoslati funkciója és a (2) 
bekezdésnek megfelelő, a vasúti 
szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére vonatkozó 
funkciója keretében kér. Ebbe a statisztikai 
és piacfigyelési célokhoz szükséges adatok 
is beletartoznak. Amennyiben a 
pályahálózat-működtetője nem szolgáltat 
ilyen tájékoztatást, akkor a szabályozó 
szervezet megfelelő jogi lépéseket tehet.

Or. fr

Módosítás 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
legfeljebb két hónapon belül köteles 
bármely panasszal kapcsolatban 
határozatot hozni, és megtenni a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket. 
Adott esetben saját kezdeményezésére 

határozatot hoz az említett piacok 
nemkívánatos fejleményeinek orvoslására 
alkalmas intézkedésekről, különös 
tekintettel az (1) bekezdés a)–g) pontjára.

A szabályozó szervezet a panasz
beérkezésétől számított legfeljebb 20 
munkanapon belül köteles bármely 
panasszal kapcsolatban határozatot hozni, 
és megtenni a helyzet orvoslásához 
szükséges intézkedéseket. Adott esetben 
saját kezdeményezésére határozatot hoz az 
említett piacok nemkívánatos 
fejleményeinek orvoslására alkalmas 
intézkedésekről, különös tekintettel az (1) 
bekezdés a)–g) pontjára.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 612
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
legfeljebb két hónapon belül köteles 
bármely panasszal kapcsolatban 
határozatot hozni, és megtenni a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket. 
Adott esetben saját kezdeményezésére 
határozatot hoz az említett piacok 
nemkívánatos fejleményeinek orvoslására 
alkalmas intézkedésekről, különös 
tekintettel az (1) bekezdés a)–g) pontjára.

A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
legfeljebb egy hónapon belül köteles 
bármely panasszal kapcsolatban 
határozatot hozni, és megtenni a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket. 
Adott esetben saját kezdeményezésére 
határozatot hoz az említett piacok 
nemkívánatos fejleményeinek orvoslására 
alkalmas intézkedésekről, különös 
tekintettel az (1) bekezdés a)–g) pontjára.

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 613
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
legfeljebb két hónapon belül köteles 
bármely panasszal kapcsolatban 

A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
legfeljebb két hónapon belül köteles 
bármely panasszal kapcsolatban 
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határozatot hozni, és megtenni a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket.
Adott esetben saját kezdeményezésére 

határozatot hoz az említett piacok 
nemkívánatos fejleményeinek orvoslására 
alkalmas intézkedésekről, különös 
tekintettel az (1) bekezdés a)–g) pontjára.

határozatot hozni, és megtenni a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az olyan homályos kijelentések kerülése mint „nemkívánatos fejlemény”: a kérdéseket és 
jogvitákat korrektív határozatnak kell követnie és megoldania.

Módosítás 614
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
legfeljebb két hónapon belül köteles 
bármely panasszal kapcsolatban 
határozatot hozni, és megtenni a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket.
Adott esetben saját kezdeményezésére 
határozatot hoz az említett piacok 
nemkívánatos fejleményeinek orvoslására 
alkalmas intézkedésekről, különös 
tekintettel az (1) bekezdés a)–g) pontjára.

A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
legfeljebb két hónapon belül köteles 
bármely panasszal kapcsolatban 
határozatot hozni, és megtenni a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket.

Or. nl

Indokolás

A szabályozó szervezet felügyeletet gyakorol, és nem alakítja a szakpolitikát.

Módosítás 615
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
legfeljebb két hónapon belül köteles 
bármely panasszal kapcsolatban 
határozatot hozni, és megtenni a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket. 
Adott esetben saját kezdeményezésére 

határozatot hoz az említett piacok 
nemkívánatos fejleményeinek orvoslására 
alkalmas intézkedésekről, különös 
tekintettel az (1) bekezdés a)–g) pontjára.

(5) A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől és a felek 
meghallgatásától számított legfeljebb két 
hónapon belül köteles bármely panasszal 
kapcsolatban határozatot hozni, és 
megtenni a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket. Adott esetben saját 
kezdeményezésére határozatot hoz az 
említett piacok nemkívánatos 
fejleményeinek orvoslására alkalmas 
intézkedésekről, különös tekintettel az (1) 
bekezdés a)–g) pontjára.

Or. es

Indokolás

Figyelembe kell venni a benyújtott dokumentumokat és az érintett felek véleményét.

Módosítás 616
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezet határozata az 
abban érintett valamennyi félre nézve 
kötelező , és azt más közigazgatási 
hatóság nem vizsgálhatja felül. A 
szabályozó szervezetnek lehetősége van 
arra, hogy az ilyen kéréseknek megfelelő 
szankciókkal – beleértve a bírság kivetését 
is – érvényt szerezzen.

A szabályozó szervezet határozata az 
abban érintett valamennyi félre nézve 
kötelező, és azt más közigazgatási hatóság 
nem vizsgálhatja felül, csak a tagállamok 
igazságügyi ellenőrzése. A szabályozó 
szervezetnek lehetősége van arra, hogy az 
ilyen kéréseknek megfelelő szankciókkal 
érvényt szerezzen.

Or. fr



AM\870643HU.doc 99/163 PE467.167v01-00

HU

Módosítás 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A szabályozó szerv határokon átnyúló 
szolgáltatást érintő döntésével kapcsolatos 
konfliktus esetében az érintett felek 
bármelyike fellebbezhet az Európai 
Bírósághoz a szóban forgó határozatnak 
az uniós joggal való 
összeegyeztethetőségére vonatkozó, 
kötelező erejű döntés érdekében.
Az Európai Bizottságnak az irányelv 
Hivatalos Lapban való közzétételétől 
számított legkésőbb három hónapon belül 
kell megneveznie az e fellebbezésekre 
illetékes szolgálatát.
A felelős szolgálat a fellebbezés 
kézhezvételétől számított 20 munkanapon 
belül hozza meg a kötelező döntést.
Ezt a rendszert két év elteltével értékelni 
kell, és ennek eredménye a felelős 
bizottsági szolgálat feladatainak 
kiterjesztése lehet.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy a vasúttársaságok időben megkapják a menetvonal-kérelmeikre és 
elbírálási kérelmeikre vonatkozó döntéseket. Emellett rendelkezésre kell állnia egy európai 
szolgálatnak a határokon átnyúló jogvitákat érintő nehéz fellebbezések elbírálására, amely 
rendszert két év elteltével értékelni kell.

Módosítás 618
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A szabályozó szervezetnek jogában áll a 
pályahálózat-működtetőknél vagy adott 
esetben a vasúttársaságoknál 
ellenőrzéseket végezni vagy külső 
ellenőrzéseket kezdeményezni annak 
ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-
e a 6. cikkben megállapított, a számviteli 
elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek.

törölve

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők és minden olyan 
vállalkozás vagy jogi személy, amely a 6. 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
módon különböző típusú vasúti szállítási 
vagy infrastruktúra-üzemeltetési 
feladatokat lát el vagy foglal egységbe, 
részletes pénzügyi jelentést bocsásson a 
szabályozó szervezet rendelkezésére, hogy 
az el tudja látni különböző feladatait. E 
pénzügyi jelentéseknek tartalmazniuk kell 
legalább a X. mellékletben meghatározott 
elemeket. A szabályozó szervezet ezekből a 
jelentésekből is következtetéseket vonhat 
le az állami támogatásokra vonatkozóan, 
és ezekről jelentést tesz az illetékes 
hatóságoknak.
A X. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A szabályozó szervnek nem tartozik a hatáskörébe a pályahálózat-működtető és a 
vasúttársaság valamennyi tevékenysége tekintetében az ellenőrzés elvégzése, miközben a 
szabályozó szervnek  kell rendeznie az esetleges vitákat, az illetékes parlamenti hatóságok 
feladata az irányelv jogalkotási keretrendszerükbe átültetett rendelkezései megfelelő 
végrehajtásának értékelése.

Módosítás 619
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A szabályozó szerv legalább évente 
kétszer konzultál a vasúti szolgáltatások 
(árufuvarozás és személyszállítás) 
felhasználóinak képviselőivel a vasúti 
piacról kialakult álláspontjuk – beleértve 
a szolgáltatás teljesítményét, a 
pályahasználati díjakat, illetve a vasúti 
szolgáltatások árszintjét és árazásának 
átláthatóságát – figyelembevétele céljából.

Or. en

Indokolás

A vasút használóival folytatott konzultáció a szabályozó szerv számára a feladatai ellátásához 
szükséges információkat nyújt.

Módosítás 620
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A szabályozó szerv legalább évente 
kétszer konzultál a vasúti szolgáltatások 
(árufuvarozás és személyszállítás) 
felhasználóinak képviselőivel a vasúti 
piacról kialakult álláspontjuk – beleértve 
a szolgáltatás teljesítményét, a 
pályahasználati díjakat, illetve a vasúti 
szolgáltatások árszintjét és árazásának 
átláthatóságát – figyelembevétele céljából.

Or. en

Indokolás

A vasút használóival folytatott konzultáció a szabályozó szerv számára a feladatai ellátásához 
és a vasúti hálózat használatának optimalizálásához szükséges információkat nyújt.
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Módosítás 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők és minden olyan 
vállalkozás vagy jogi személy, amely a 6. 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
módon különböző típusú vasúti szállítási 
vagy infrastruktúra-üzemeltetési 
feladatokat lát el vagy foglal egységbe, 
részletes pénzügyi jelentést bocsásson a 
szabályozó szervezet rendelkezésére, hogy 
az el tudja látni különböző feladatait. E 
pénzügyi jelentéseknek tartalmazniuk kell 
legalább a X. mellékletben meghatározott 
elemeket. A szabályozó szervezet ezekből 
a jelentésekből is következtetéseket vonhat 
le az állami támogatásokra vonatkozóan, és 
ezekről jelentést tesz az illetékes 
hatóságoknak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők és minden olyan 
vállalkozás vagy jogi személy, amely a 6. 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
módon különböző típusú vasúti szállítási 
vagy infrastruktúra-üzemeltetési 
feladatokat lát el vagy foglal egységbe, 
különös tekintettel az alapvető 
szolgáltatásokat nyújtókra, részletes 
pénzügyi jelentést bocsásson a szabályozó 
szervezet rendelkezésére, hogy az el tudja 
látni különböző feladatait. E pénzügyi 
jelentéseknek tartalmazniuk kell legalább a 
X. mellékletben meghatározott elemeket. A 
szabályozó szervezet ezekből a 
jelentésekből is következtetéseket vonhat 
le az állami támogatásokra vonatkozóan, és 
ezekről jelentést tesz az illetékes 
hatóságoknak.

Or. fr

Módosítás 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Törölve

Or. de
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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 623
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
56 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56a. cikk
A szabályozó hatóság hatáskörei

1. Az 56. cikkben felsorolt feladatok 
elvégzése érdekében a szabályozó 
hatóságnak lehetősége van arra, hogy:
a) az ilyen kéréseknek megfelelő 
szankciókkal – beleértve a bírság kivetését 
is – érvényt szerezzen. A szabályozó 
hatóság határozata az abban érintett 
valamennyi félre nézve kötelező, és azt 
más közigazgatási hatóság nem 
vizsgálhatja felül.
b) a pályahálózat-működtetőtől, a 
kérelmezőktől és bármely más érintett 
harmadik féltől a kérdéses tagállamban a 
tárggyal kapcsolatos információkat 
kérjen, és az ilyen kéréseknek megfelelő 
szankciókkal – beleértve a bírság kivetését 
is – érvényt szerezzen. A szabályozó 
hatóság rendelkezésére bocsátandó 
információ felölel minden olyan adatot, 
amelyet a szabályozó hatóság jogorvoslati 
funkciója és a (2) bekezdésnek megfelelő, 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló 
verseny és az illetékes hatóságok által 
maghatározottak szerint a polgároknak az 
alapvető közlekedési lehetőségekhez való 
hozzáférése figyelemmel kísérésére 
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vonatkozó funkciója keretében kér. Ide 
tartoznak a statisztikai célú és a piac 
megfigyelését célzó információk. Ezeket 
indokolatlan késedelem nélkül közölni 
kell;
c) átvilágítást végezzen, vagy külső 
átvilágításokat rendeljen el a 
pályahálózat-működtetőknél, és adott 
estben a vasúttársaságoknál is, annak 
ellenőrzésére, hogy betartják-e a 6. 
cikkben meghatározott könyvelési 
elkülönítésre vonatkozó intézkedéseket.
2. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szabályozó hatóság által meghozott 
határozatokat igazságügyi ellenőrzésnek 
vessék alá. A jogorvoslati kérelmeknek 
nincsen felfüggesztő hatálya e szervezet 
határozataira nézve.
3. A tagállamok gondoskodnak a 
szabályozó hatóság határozatainak 
közzétételéről.
4. Szintén a tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők és minden olyan 
vállalkozás vagy jogi személy, amely a 6. 
cikkben említett módon különböző típusú 
vasúti szállítási vagy infrastruktúra-
üzemeltetési feladatokat lát el vagy foglal 
egységbe, részletes pénzügyi jelentést 
bocsásson a szabályozó hatóság
rendelkezésére, hogy az el tudja látni 
különböző feladatait. E pénzügyi 
jelentéseknek tartalmazniuk kell legalább 
a X. mellékletben meghatározott elemeket. 
A szabályozó hatóság ezekből a 
jelentésekből is következtetéseket vonhat 
le az állami támogatásokra vonatkozóan, 
és ezekről jelentést tesz az illetékes 
hatóságoknak.

Or. fr

Indokolás

Az új cikk beillesztése az egyértelmű megfogalmazás érdekében szükséges. Felsorolja a 
szabályozó hatóságra ruházott hatásköröket, amelyek az általános érdekű szolgáltatások 
fejlesztésére irányuló célkitűzésekkel való összehangolást szolgálják.
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Módosítás 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezetek közötti
együttműködés.

A szabályozó szervezetek közötti
együttműködés és az Európai Bizottság 
hatáskörei

Or. it

Indokolás

Az egységes európai vasúti térség létrehozásához szélesebb hatáskört kell biztosítani a 
Bizottság számára a piaci szabályozás területén.

Módosítás 625
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó szervezetek 
tájékoztatják egymást a munkájukról, 
valamint döntéshozatali elveikről és 
gyakorlatukról, valamint másképpen is 
együttműködnek, hogy döntéshozatalukat 
az Unión belül összehangolják. E célból 
rendszeres időközönként ülést tartó 
munkacsoportban dolgoznak együtt. A 
Bizottság támogatja a szabályozó 
szervezeteket e feladatukban.

(1) A nemzeti szabályozó szervezetek 
tájékoztatják egymást a munkájukról, 
valamint döntéshozatali elveikről és 
gyakorlatukról, valamint másképpen is 
együttműködnek, hogy döntéshozatalukat 
az Unión belül összehangolják. E célból 
rendszeres időközönként ülést tartó 
hálózatban dolgoznak együtt. A Bizottság
ebből a célból biztosítja a szabályozó
szervezetek közötti aktív együttműködést.
Az Európai Bizottság megkapja a 
megfelelő hatásköröket arra, hogy 
kikényszerítse a szabályozó hatóságok 
közötti proaktív együttműködést, és a 63. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
fellépjen olyan esetekben, ha a szabályozó 
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szervek nem teljesítik megbízatásukat.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak megfelelő hatásköröket kell adni abból a célból is, hogy kikényszerítse a 
szabályozó szervek közötti proaktív együttműködést és fellépjen a jelentést/együttműködést 
elmulasztó szervekkel szemben.

Módosítás 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzeti szabályozó szervezetek 
tájékoztatják egymást a munkájukról, 
valamint döntéshozatali elveikről és 
gyakorlatukról, valamint másképpen is 
együttműködnek, hogy döntéshozatalukat 
az Unión belül összehangolják. E célból 
rendszeres időközönként ülést tartó 
munkacsoportban dolgoznak együtt. A 
Bizottság támogatja a szabályozó 
szervezeteket  e feladatukban.

1. A nemzeti szabályozó szervezetek 
hivatalosan hálózatba szerveződnek, hogy 
tájékoztassák egymást a munkájukról, 
valamint döntéshozatali elveikről és 
gyakorlatukról, valamint, hogy mindezeket 
koordinálják és harmonizálják az Európai 
Unión belül. E célból a hálózat keretében 
rendszeresen üléseznek az Európai 
Bizottság kezdeményezésére és elnöklete 
alatt.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a nemzeti szabályozó szervezeteknek az Európai Bizottság elnöklete alatt működő 
hivatalos együttműködési szerkezetét, a „szabályozó szervezetek hálózatát” kívánja 
létrehozni.

Módosítás 627
Werner Kuhn

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

A Bizottság képviselői a Versenypolitikai 
Főigazgatóság és a Mobilitáspolitikai és 
Közlekedési Főigazgatóság képviselőiből 
tevődnek össze.

Or. de

Indokolás

A Bizottság képviselői között az összetett és több területet átfogó téma okán mindkét 
főigazgatóság képviselőinek jelen kell lenniük.

Módosítás 628
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság adatbázist hoz létre, amelybe a 
nemzeti szabályozó szervezetek feltöltik az 
uniós joggal kapcsolatos összes 
panaszeljárásra vonatkozó adatot, úgy 
mint a panasz keltét, az érintett feleket, az 
eljárás fő kérdéseit és a fő értelmezési 
problémákat.

Or. en

Módosítás 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy nemzetközi menetvonallal 
kapcsolatos hozzáférési vagy díjszabási 
ügyekre vonatkozó panasz vagy saját 
kezdeményezésre indított vizsgálat esetén, 

(3) Egy nemzetközi menetvonallal 
kapcsolatos hozzáférési vagy díjszabási 
ügyekre vonatkozó panasz vagy saját 
kezdeményezésre indított vizsgálat esetén, 
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valamint a nemzetközi vasúti szállítási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci verseny 
ellenőrzése keretében az érintett 
szabályozó szervezet konzultációt folytat 
valamennyi olyan tagállam szabályozó 
szervezeteivel, amelyen a szóban forgó 
nemzetközi menetvonal keresztülhalad, és 
határozatának meghozatala előtt ezektől a 
szabályozó szervezetektől megkéri 
valamennyi szükséges információt.

valamint a nemzetközi vasúti szállítási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci verseny 
ellenőrzése keretében az érintett 
szabályozó szervezet konzultációt folytat 
valamennyi olyan tagállam szabályozó 
szervezeteivel, amelyen a szóban forgó 
nemzetközi menetvonal keresztülhalad, és 
határozatának meghozatala előtt ezektől a 
szabályozó szervezetektől megkéri 
valamennyi szükséges információt. Ebben 
az esetben a szabályozó szervezetek 
hálózata véleményt ad ki..

Or. fr

Indokolás

E módosítás az ellenőrző szervezetek hálózatának véleményezési eljárását hozza létre egy 
nemzetközi menetvonalra vonatkozó panasz vagy vizsgálat esetén.

Módosítás 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy nemzetközi menetvonallal 
kapcsolatos hozzáférési vagy díjszabási 
ügyekre vonatkozó panasz vagy saját 
kezdeményezésre indított vizsgálat esetén, 
valamint a nemzetközi vasúti szállítási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci verseny 
ellenőrzése keretében az érintett 
szabályozó szervezet konzultációt folytat 
valamennyi olyan tagállam szabályozó 
szervezeteivel, amelyen a szóban forgó 
nemzetközi menetvonal keresztülhalad, és 
határozatának meghozatala előtt ezektől a 
szabályozó szervezetektől megkéri 
valamennyi szükséges információt.

(3) Egy nemzetközi menetvonallal 
kapcsolatos hozzáférési vagy díjszabási 
ügyekre vonatkozó panasz vagy saját 
kezdeményezésre indított vizsgálat esetén, 
valamint a nemzetközi vasúti szállítási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci verseny 
ellenőrzése keretében az érintett 
szabályozó szervezet tájékoztatja a 
Bizottságot és konzultációt folytat 
valamennyi olyan tagállam szabályozó 
szervezeteivel, amelyen a szóban forgó 
nemzetközi menetvonal keresztülhalad, és 
határozatának meghozatala előtt ezektől a 
szabályozó szervezetektől megkéri 
valamennyi szükséges információt. A 
szabályozó szervezetek negyedévente 
tájékoztatják a Bizottságot valamennyi, 
nemzetközi menetvonallal kapcsolatos 
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hozzáférési vagy díjszabási ügyre 
vonatkozó panaszról vagy saját 
kezdeményezésre indított vizsgálatról.

Or. it

Indokolás

Az Európai Bizottságot nagyobb mértékben be kell vonni a nemzetközi vasúti 
szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákba.

Módosítás 631
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy nemzetközi menetvonallal 
kapcsolatos hozzáférési vagy díjszabási 
ügyekre vonatkozó panasz vagy saját 
kezdeményezésre indított vizsgálat esetén, 
valamint a nemzetközi vasúti szállítási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci verseny 
ellenőrzése keretében az érintett 
szabályozó szervezet konzultációt folytat 
valamennyi olyan tagállam szabályozó 
szervezeteivel, amelyen a szóban forgó 
nemzetközi menetvonal keresztülhalad, és 
határozatának meghozatala előtt ezektől a 
szabályozó szervezetektől megkéri 
valamennyi szükséges információt.

(3) Egy nemzetközi menetvonallal 
kapcsolatos hozzáférési vagy díjszabási 
ügyekre vonatkozó panasz esetén, valamint 
a nemzetközi vasúti szállítási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci verseny 
ellenőrzése keretében az érintett 
szabályozó szervezet konzultációt folytat 
valamennyi olyan tagállam szabályozó 
szervezeteivel, amelyen a szóban forgó 
nemzetközi menetvonal keresztülhalad, és 
határozatának meghozatala előtt ezektől a 
szabályozó szervezetektől megkéri 
valamennyi szükséges információt.

Or. nl

Módosítás 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szabályozó szervezet értesíti a 
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Bizottságot valamennyi, a nemzetközi 
menetvonallal kapcsolatos hozzáférésre 
vagy díjszabásra, valamint a nemzetközi 
vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos 
hozzáférésre vagy díjszabásra vonatkozó 
kérdésre irányuló határozattervezetéről. A 
Bizottság megvizsgálja a határozattervezet 
uniós joggal való összeegyeztethetőségét, 
és – amennyiben szükséges – módosítást 
kér.

Or. it

Indokolás

Az Európai Bizottságot nagyobb mértékben be kell vonni a nemzetközi vasúti 
szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákba.

Módosítás 633
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezetek közös elveket és 
gyakorlatokat dolgoznak ki azokra a 
döntésekre vonatkozóan, amelyekre ezen 
irányelv alapján jogosultak. A Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el e 
közös elvek és gyakorlatok 
megállapítására. 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

E rendelkezések semmilyen előrelépést nem biztosítanak, csupán kivonják a tagállamok 
hatásköréből a nemzeti vasúti ügyek kezelésének jelentős részét.
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Módosítás 634
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezetek közös elveket és 
gyakorlatokat dolgoznak ki azokra a 
döntésekre vonatkozóan, amelyekre ezen 
irányelv alapján jogosultak. A Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el e 
közös elvek és gyakorlatok 
megállapítására. 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

A döntéshozatali elvek és gyakorlatok meghatározása az (1) bekezdésben már szerepel.

Módosítás 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabályozó szervezetek közös elveket 
és gyakorlatokat dolgoznak ki azokra a 
döntésekre vonatkozóan, amelyekre ezen 
irányelv alapján jogosultak. A Bizottság 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el e 
közös elvek és gyakorlatok 
megállapítására. Ezeket az intézkedéseket, 
melyek ezen irányelv egységes feltételek 
szerinti végrehajtását hivatottak 
biztosítani, a 63. cikk (3) bekezdésének

(7) Az szabályozó szervezetek az (1) 
bekezdés szerint információcsere során 
közös elveket és gyakorlatokat dolgoznak 
ki azokra a döntésekre vonatkozóan, 
amelyekre ezen szervek ezen irányelv 
alapján jogosultak. A Bizottság a 60 
cikkben említett eljárásnak megfelelően 
elfogadhatja és kiegészítheti ezeket a 
közös elveket és gyakorlatokat.
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megfelelően végrehajtási aktusként kell 
elfogadni.

Or. pl

Módosítás 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezetek továbbá 
felülvizsgálják a 40. cikk (1) bekezdése 
alapján együttműködő pályahálózat-
működtetők olyan határozatait és 
gyakorlatait, amelyek ezen irányelv 
rendelkezéseit hajtják végre, vagy más 
módon elősegítik a nemzetközi vasúti 
szállítást.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottságot és a szabályozó szerveket megfelelően tájékoztatnia kell, de nem kell részt 
venniük az üzleti döntések meghozatalában.

Módosítás 637
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezetek továbbá 
felülvizsgálják a 40. cikk (1) bekezdése 
alapján együttműködő pályahálózat-
működtetők olyan határozatait és 
gyakorlatait, amelyek ezen irányelv 
rendelkezéseit hajtják végre, vagy más 
módon elősegítik a nemzetközi vasúti 

törölve
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szállítást.

Or. en

Indokolás

Felesleges és szükségtelen követelmény, mivel a RailNetEurope már sok éve átlátható módon 
tájékoztatja a Bizottságot és a szabályozó szerveket tevékenységeiről.

Módosítás 638
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az irányelv végrehajtását 
követően két évvel jelentést terjeszt elő a 
nemzeti szabályozó szervezetek 
együttműködéséről. A Bizottság e jelentés 
alapján javaslatot dolgoz ki egy határokon 
átnyúló vasúti forgalomért felelős, 
központi európai szabályozó szervezet 
létrehozására.

Or. de

Módosítás 639
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57 a cikk (új)
Az Európai Parlament felkéri az Európai 
Bizottságot, hogy a szabályozó szervek 
hálózatának tapasztalatai alapján 
legkésőbb 2012 végéig terjesszen be 
jogalkotási javaslatot egy olyan európai 
szabályozó szerv létrehozására, amely 
intézkedik a nemzeti szabályozó szervek 



PE467.167v01-00 114/163 AM\870643HU.doc

HU

tétlensége esetén, és foglalkozik a 
panaszokkal.

Or. en

Indokolás

Az európai szabályozó szervnek kell a következő lépésnek lennie a szabályozó szervek 
hálózatában. Az európai szabályozó nem iktatja ki a nemzeti szabályozó szerveket, hanem 
csak fellebbviteli szervként jár el a nemzeti szabályozó szervek tétlensége esetén, és 
foglalkozik a panaszokkal.

Módosítás 640
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57 a cikk
Az irányelv átültetése után egy évvel a 
Bizottság jelentést terjeszt elő e cikk 
értelmében a nemzeti szabályozó 
szervezetek közötti együttműködésről.

Or. fr

Indokolás

Nincsen értelme olyan hálózatot létrehozni, amely egy európai szabályozó hatósághoz vezet.

Módosítás 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57a. cikk: Európai szabályozó szervezet
Az irányelv végrehajtásától számított öt 
éven belül a  nemzeti szabályozó 
szervezetek hálózatának tapasztalata 
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alapján a Bizottság jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő 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

Mivel kívánatosnak tűnik, hogy idővel létrejöjjön egy európai szabályozó szervezet, e 
módosítás azt kéri, hogy az Európai Bizottság készítsen ilyen irányú javaslatot a nemzeti 
szabályozó szervezetek hálózatában szerzett tapasztalat alapján.

Módosítás 642
Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv átültetése után 
egy évvel e cikkel összhangban jelentést 
nyújt be a nemzeti szabályozó szervezetek 
együttműködéséről, és megbízza az 
Európai Vasúti Ügynökséget azzal, hogy 
hozzon létre egy uniós szintű szabályozó 
szervezetet, amelynek a hatásköre a 
versenyképes árufuvarozást szolgáló 
európai vasúti hálózatról szóló 
913/2010/EU rendeletben előírt 
árufuvarozási folyosók felügyeletére 
terjedne ki, különös figyelemmel az 
egyablakos ügyintézési rendszer 
működésének ellenőrzésére. Az Európai 
Vasúti Ügynökség úgy szervezi meg a 
munkáját, hogy ez a feladat teljesen 
elkülönüljön a már ráosztott egyéb 
tevékenységeitől. Az árufuvarozási 
folyosók felügyeletét végző szabályozó 
szervezet tapasztalatai alapján a Bizottság 
szükség szerint jogalkotási javaslatot nyújt 
be egy általános európai szabályozó 
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szervezet felállításáról. 

Or. nl

Módosítás 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében, a 13. cikk (5) 
bekezdésének második albekezdésében, a 
15. cikk (5) bekezdésének második 
albekezdésében, a 20. cikk harmadik 
bekezdésében, a 27. cikk (2) 
bekezdésében, a 30. cikk (3) bekezdésének 
második albekezdésében, a 31. cikk (5) 
bekezdésének második albekezdésében, a 
32. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 32. cikk (3) 
bekezdésében, a 35. cikk (2) 
bekezdésében, a 43. cikk (1) bekezdésében 
és az 56. cikk (8) bekezdésének harmadik 
albekezdésében említett, felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört az Európai Parlament 
és a Tanács határozatlan időre a 
Bizottságra ruházzák.

(1) A 20. cikk harmadik bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört 
az Európai Parlament és a Tanács 
határozatlan időre a Bizottságra ruházzák.

Or. de

Indokolás

Mivel a Bizottság által megnevezett többi cikket törlik, csak a 20. cikk harmadik bekezdésére 
kell hivatkozni.

Módosítás 644
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére egyedi esetekben 
megvizsgálhatja ezen irányelv 
rendelkezéseinek alkalmazását és 
végrehajtását, majd a kérelem 
kézhezvételét követő két hónapon belül a 
64. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően határoz arról, hogy 
a kérdéses intézkedés továbbra is 
alkalmazható-e. A Bizottság határozatát 
közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal 
és a tagállamokkal.

A Bizottság egy nemzeti szabályozó szerv 
és más illetékes nemzeti hatóságok 
kérésére vagy saját kezdeményezésére 
egyedi esetekben megvizsgálhatja ezen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazását és 
végrehajtását. A nemzeti szabályozó szerv 
adatbázist vezet, amelybe az Európai 
Bizottság a határozattervezetek kapcsán 
betekinthet. A kérelem kézhezvételét 
követő két hónapon belül az Európai 
Bizottság a 64. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően határoz 
arról, hogy a kérdéses intézkedés továbbra 
is alkalmazható-e. A Bizottság határozatát 
közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal 
és a tagállamokkal.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy jobban összekösse a nemzeti szabályozó szerv és az Európai 
Bizottság szerepkörét.

Módosítás 645
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon intézkedéseket, amelyek az 
irányelv egységes feltételek alapján történő 
végrehajtását biztosítják, a 64. cikk (3)
bekezdésében említett eljárással 
összhangban a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusként fogadja el.

(3) A 10. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (4) 
bekezdése, a 14. cikk (2) bekezdése és a 
17. cikk (5) bekezdése hatálya alá tartozó
azon intézkedéseket, amelyek az irányelv 
egységes feltételek alapján történő 
végrehajtását biztosítják, a 64. cikk (2)
bekezdésében említett eljárással 
összhangban a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusként fogadja el.

Or. fr
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Indokolás

E módosítással egyértelműbb azon cikkek megfogalmazása, amelyek alapján a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el.

Módosítás 646
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a [...] cikkeknek és a [...] 
mellékleteknek legkésőbb [...]-ig
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint a rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a [...] cikkeknek és a [...] 
mellékleteknek legkésőbb az irányelv 
hatálybalépéstől számított 12 hónapon 
belül megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és az 
irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Ez három olyan irányelv ÁTDOLGOZÁSA, amelyeket a tagállamok már végrehajtottak, és így 
valamennyi jogsértési eljárás folyamatban van; 12 hónap több mint elegendő.

Módosítás 647
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A/az […] cikk és a/az […] melléklet […]-
tól/től alkalmazandó.

Az 55. cikk (1) bekezdése az ezen irányelv 
átültetésétől számított három éven belül
alkalmazandó.



AM\870643HU.doc 119/163 PE467.167v01-00

HU

Or. es

Indokolás

Egy valóban független szervezet létrehozása bizonyos esetekben új szervezeti struktúrák és új 
szabályozási rendelkezések kialakítását, erőforrások biztosítását és új személyzet felvételét 
teszi szükségessé, ami időbe telik. Reálisabb határidőt kell meghatározni, és több időt kell 
adni e célkitűzés eléréséhez.

Módosítás 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a vasúti szállítás működtetéséhez 
szükséges utasforgalmi épületek és 
létesítmények: közös tranzitterület, a 
vágányokkal való összeköttetést biztosító 
rendszerek, utastájékoztató berendezések, 
a forgalomirányításnak esetlegesen helyet 
adó helyiségek;

Or. it

Módosítás 649
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– bekötőutak az utasok és az áruszállítás 
számára, beleértve a közúti bekötőutakat
is;

– vasúti csatlakozás az utasok és az 
áruszállítás számára, beleértve a 
kapcsolódó építményeket és gyalogos vagy 
közúti csatlakozást;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás pontosítása és kiegészítése..
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Módosítás 650
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az infrastrukturális részleg által használt 
épületek.

– az infrastrukturális részleg által használt 
épületek a megbízhatóságának és 
feladatai ellátásának biztosítására.

Or. en

Indokolás

Utalni kell a használt épületekre és az infrastrukturális részleg összes funkciójához való 
kapcsolódásra.

Módosítás 651
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– árupályaudvarok és áruforgalmi 
központok,

Or. de

Indokolás

A vasúti infrastruktúra jegyzékébe fel kell venni a pályahálózat-működtető felelősségébe 
tartozó árupályaudvarokat és áruforgalmi központokat.

Módosítás 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a hálózat méretének megfelelő 
áruszállítási terminálhálózat;

Or. it

Módosítás 653
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szolgáltatási infrastruktúra: műhelyek, 
karbantartó létesítmények, mellék- és 
rendezővágányok, termináli 
előpályaudvarok.

Or. de

Módosítás 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahálózat-működtető által 
teljesítendő függetlenségi és átláthatósági 
kritériumok: (a 3. cikk (2) bekezdésében 
említetteknek megfelelően)
a) A függetlenségi és átláthatósági 
kritériumok betartását az 55. cikkben 
említett szabályozó szerv kíséri 
figyelemmel. Minden kérelmezőnek joga 
van a szabályozó szervhez fellebbezni, ha 
úgy ítéli meg, hogy a függetlenségi 
kritériumok nem megfelelően teljesülnek;
b) Az irányító szervezet vagy holding és a 
pályahálózat-működtető, a pályahálózat-
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működtető és a csoport más tagjai vagy a 
holding által irányított más vállalatok 
kapcsolatában jogszabályi és/vagy 
szerződéses függetlenségi rendelkezéseket 
kell megállapítani, ideértve különösen a 
pályahálózat-működtető részvényeseinek 
közgyűlését;
c) A holding és/vagy a holding más 
vállalatai igazgatótanácsa tagjai nem 
lehetnek a pályahálózat-működtető 
igazgatótanácsának tagjai, és nem lehet 
szavazati joguk a pályahálózat-működtető 
igazgatótanácsában;
d) A pályahálózat-működtető 
igazgatótanácsának tagjai és az alapvető 
funkciókkal foglalkozó vezető beosztású 
alkalmazottai számára a pályahálózat-
működtetőtől való távozást követő három 
évig tilos tisztség vállalása a holdingnál 
vagy az ellenőrzése alá tartozó más 
jogalanyoknál.
e) Az igazgatótanács, az adminisztratív 
tanács, a felügyelőbizottság vagy a 
pályahálózat-működtető jogi képviseletét 
ellátó más szerv tagjait a pályahálózat-
működtető függetlenségének biztosítására 
nem jelölheti ki egy irányító szervezet 
vagy az a holding, amelybe a 
pályahálózat-működtető tartozik. 
Kijelölésük és felmentésük az 55. cikkben 
említett szabályozó szerv ellenőrzése alatt 
történik.
f) A pályahálózat-működtető határozza 
meg és fogadja el a 8. cikkben említett 
üzleti terveit, az irányító szervezetektől 
vagy holdingtól, illetve bármely 
vasúttársaságtól függetlenül.
g) A pályahálózat-működtető rendelkezik 
az ahhoz szükséges szervezeti 
kapacitással, hogy feladatait bármely 
vasúttársaságtól függetlenül láthassa el, 
és számára nem megengedett feladatainak 
ellátását olyan szervekre vagy cégekre 
átruházni, amelyek vasúttársaság felett 
közvetlen vagy közvetett ellenőrzést 
gyakorolnak, abban részesedéssel 
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rendelkeznek vagy azzal kapcsolatban 
bármely jogot gyakorolnak.
h) A pályahálózat-működtető saját 
személyzettel rendelkezik, és elkülönült 
vagy védett bejáratú telephelyen működik. 
Az informatikai rendszerhez való 
hozzáférés védett. A belső szabályok vagy 
a személyzettel kötött szerződések 
egyértelműen az alapvető funkciók 
gyakorlásával való hivatalos 
tájékoztatásra korlátozzák a holdinggal 
vagy az irányítása alá tartozó más 
társaságokkal való kapcsolatot. 
Különösen a pályahálózat-működtető 3. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladataihoz kapcsolódó, üzleti 
szempontból érzékeny információk nem 
adhatóak át egy vasúttársaságnak sem.
i) A pályahálózat-működtető 
személyzetének javadalmazási rendszere 
kizárólag a pályahálózat-működtető 
teljesítményén alapulhat.

Or. en

Indokolás

Ezeket a követelményeket a 2006. évi 189. bizottsági közlemény V. mellékletében kialakított 
követelmények inspirálták. Azt határozzák meg, hogy az alapvető funkciókat egy nagyobb 
vállalkozás részét alkotó jogalany miként gyakorolhatja.

Módosítás 655
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályahálózat-működtető által 
teljesítendő függetlenségi és átláthatósági 
kritériumok: (a 3. cikk (2) bekezdésében 
említetteknek megfelelően)
a) A függetlenségi és átláthatósági 
kritériumok betartását az 55. cikkben 
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említett szabályozó szerv kíséri 
figyelemmel. Minden kérelmezőnek joga 
van a szabályozó szervhez fellebbezni, ha 
úgy ítéli meg, hogy a függetlenségi 
kritériumok nem megfelelően teljesülnek;
b) Az irányító szervezet vagy holding és a 
pályahálózat-működtető, a pályahálózat-
működtető és a csoport más tagjai vagy a 
holding által irányított más vállalatok 
kapcsolatában jogszabályi és/vagy 
szerződéses függetlenségi rendelkezéseket 
kell megállapítani, ideértve különösen a 
pályahálózat-működtető részvényeseinek 
közgyűlését;
c) A holding és/vagy a holding más 
vállalatai igazgatótanácsa tagjai nem 
lehetnek a pályahálózat-működtető 
igazgatótanácsának tagjai, és nem lehet 
szavazati joguk a pályahálózat-működtető 
igazgatótanácsában;
d) A pályahálózat-működtető 
igazgatótanácsának tagjai és az alapvető 
funkciókkal foglalkozó vezető beosztású 
alkalmazottai számára a pályahálózat-
működtetőtől való távozást követő három 
évig tilos tisztség vállalása a holdingnál 
vagy az ellenőrzése alá tartozó más 
jogalanyoknál.
e) Az igazgatótanács, az adminisztratív 
tanács, a felügyelőbizottság vagy a 
pályahálózat-működtető jogi képviseletét 
ellátó más szerv tagjait a pályahálózat-
működtető függetlenségének biztosítására 
nem jelölheti ki egy irányító szervezet 
vagy az a holding, amelybe a 
pályahálózat-működtető tartozik. 
Kijelölésük és felmentésük az 55. cikkben 
említett szabályozó szerv ellenőrzése alatt 
történik.
f) A pályahálózat-működtető határozza 
meg és fogadja el a 8. cikkben említett 
üzleti terveit, az irányító szervezetektől
vagy holdingtól, illetve bármely 
vasúttársaságtól függetlenül.
g) A pályahálózat-működtető rendelkezik 
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az ahhoz szükséges szervezeti 
kapacitással, hogy feladatait bármely 
vasúttársaságtól függetlenül láthassa el, 
és számára nem megengedett feladatainak 
ellátását olyan szervekre vagy cégekre 
átruházni, amelyek vasúttársaság felett 
közvetlen vagy közvetett ellenőrzést 
gyakorolnak, abban részesedéssel 
rendelkeznek vagy azzal kapcsolatban 
bármely jogot gyakorolnak.
h) A pályahálózat-működtető saját 
személyzettel rendelkezik, és elkülönült 
vagy védett bejáratú telephelyen működik. 
Az informatikai rendszerhez való 
hozzáférés védett. A belső szabályok vagy 
a személyzettel kötött szerződések 
egyértelműen az alapvető funkciók 
gyakorlásával való hivatalos 
tájékoztatásra korlátozzák a holdinggal 
vagy az irányítása alá tartozó más 
társaságokkal való kapcsolatot. 
Különösen a pályahálózat-működtető 3. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladataihoz kapcsolódó, üzleti 
szempontból érzékeny információk nem 
adhatóak át egy vasúttársaságnak sem.
i) A pályahálózat-működtető 
személyzetének javadalmazási rendszere 
kizárólag a pályahálózat-működtető 
teljesítményén alapulhat.

Or. en

Indokolás

Ezeket a követelményeket a 2006. évi 189. bizottsági közlemény V. mellékletében kialakított 
követelmények inspirálták. Azt határozzák meg, hogy az alapvető funkciókat egy nagyobb 
vállalkozás részét alkotó jogalany miként gyakorolhatja.
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Módosítás 656
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vasúti rendszer működéséhez alapvető 
fontosságú utasforgalmi épületek és 
létesítmények: közös tranzitterület, 
peronok és előtetők, a vágányokkal való 
összeköttetést biztosító rendszerek 
(aluljárók, gyalogjárók, mozgólépcsők, 
felvonók), utastájékoztató berendezések 
(utastájékoztató monitorok, kijelzők), a 
forgalomirányításnak esetlegesen helyet 
adó helyiségek (központi váltóház, 
forgalomirányító irodák, telefonközpontok 
stb.);

Or. it

Indokolás

A személypályaudvaroknak – a vasúti rendszer működésének alapvető fontosságú részeként –
szerepelniük kell a vasúti infrastruktúra azon elemeinek jegyzékében, amelyekért a 
pályahálózat-működtető felelős.

Módosítás 657
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikkben említett alapvető funkciók 
jegyzéke:

törölve

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

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-működtető feladatait a 3. cikk ismerteti.

Módosítás 658
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az infrastruktúra-használati díjakra 
vonatkozó döntések, ideértve a díjak 
meghatározását és beszedését,

– az infrastruktúra-használati díjakra 
vonatkozó döntések, ideértve a díjak 
meghatározását,

Or. en

Módosítás 659
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szolgáltatási infrastruktúrához való 
igazságos és megkülönböztetéstől mentes 
hozzáférésre vonatkozó, 13. cikk szerinti 
határozatok,

Or. de

Módosítás 660
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minimális szolgáltatások összessége
a következőket tartalmazza:

(1) A hozzáférési jog részét a következő 
szolgáltatások és vasúti infrastruktúrák 
alkotják, amelyek kapcsolódó költségeit és 
megfelelő használati díját az azokat nyújtó 
vasúti vállalkozás (pályahálózat-
működtető vagy vasúttársaság) fizeti:

Or. en

Indokolás

A vasúti szolgáltatásnak az ügyfelek felé biztonságosan, megbízhatóan és gazdaságosan 
történő üzemeltetése érdekében a vasúttársaságoknak a III. mellékletben felsorolt 
szolgáltatásokhoz való általános hozzáférési jogra van szükségük, függetlenül attól, hogy az 
egyes tagállamokban melyik vasúti szolgáltató irányítja azokat. A díjak megállapítása és 
fizetése az infrastruktúra használatához igazodik.

Módosítás 661
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a gördülőállomány biztonsági és 
műszaki vizsgálata.

Or. en

Indokolás

A biztonsági értékelés megadása kulcstényező a vonat elindulása előtt az üzemelés 
engedélyezésében.

Módosítás 662
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – e alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az áramszolgáltatási rendszer használata 
a vontatási áram számára, adott esetben;

e) az áramszolgáltatási rendszer használata 
a vontatási áram számára és a vontatási 
áram szükség szerinti használata, a külön 
feltüntetendő vonatkozó díjakkal együtt;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 663
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) üzemanyagtöltő berendezések, 
amennyiben rendelkezésre áll;

törölve

Or. fr

Indokolás

Az üzemanyag-ellátási létesítményeket nem kell belevenni a minimális szolgáltatási 
csomagba, mivel ezeket eleve versenyeztetve kínálják a szabadpiacon. E szolgáltatásokat 
abban az esetben kell nyújtani, ha nincsen alternatív kínálat, és ha „alapvető lehetőségeknek” 
minősülnek.

Módosítás 664
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) üzemanyagtöltő berendezések, 
amennyiben rendelkezésre áll;

f) üzemanyagtöltő berendezések 
használata és a szükség szerinti 
üzemanyag-feltöltés, amelyet a vonatkozó 
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díjakkal együtt külön fel kell tüntetni;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 665
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) személypályaudvarok, épületeik és 
egyéb infrastruktúra, ideértve a 
menetjegykiadásra és az 
utastájékoztatásra szolgáló megfelelő 
helyet is. A menetjegykiadásra vonatkozó 
követelmény az Egyesült Királyságra nem 
vonatkozik, mivel ott már létezik egy 
egységes országos jegykiadó és 
információs rendszer;

Or. en

Indokolás

A jegykiadási és tájékoztatási funkciókat szolgáló létesítmények elérhetősége kulcstényező a 
vasúttársaságok, az ügyfelek és a szállítási módozat más felhasználói számára.

Módosítás 666
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) áruterminálok

Or. en
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Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 667
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) rendező-pályaudvarok;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 668
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f d alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) vonat-összeállító állomás;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 669
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f e alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fe) tároló vágánycsoport;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 670
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f f alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ff) karbantartó központok és egyéb 
műszaki infrastruktúra;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 671
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f g alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fg) vasúti tevékenységekhez kapcsolódó 
kikötői berendezések;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.
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Módosítás 672
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f h alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fh) mentesítő berendezések, ideértve a 
menetvonalak szabaddá tételét szolgáló 
vontatást;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 673
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fi) személyszállító vonatok előfűtése;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 674
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f j alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f j) egyedi szerződések veszélyek áruk 
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szállításának ellenőrzése és/vagy 
különleges szerelvények közlekedtetéséhez 
nyújtott segítség tekintetében;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 675
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – f k alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fk) hozzáférés a távközlési hálózatokhoz;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet egyedi listája.

Módosítás 676
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Hozzáférést kell biztosítani a 
szolgáltatási infrastruktúrához, és a 
nyújtott szolgáltatásokhoz a következő 
létesítményekben is:

törölve

a) személypályaudvarok, épületeik és 
egyéb infrastruktúra, ideértve a 
menetjegykiadást és az utastájékoztatást 
is;
b) áruterminálok;
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c) rendező-pályaudvarok;
d) vonat-összeállító állomás;
e) tároló vágánycsoport;
f) karbantartó központok és egyéb 
műszaki infrastruktúra;
g) vasúti tevékenységekhez kapcsolódó 
kikötői berendezések;
h) mentesítő berendezések, ideértve a 
vontatást is.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások listája átkerült egy egyedi listába.

Módosítás 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Hozzáférést kell biztosítani a 
szolgáltatási infrastruktúrához, és a 
nyújtott szolgáltatásokhoz a következő 
létesítményekben is:

2. Hozzáférést kell biztosítani a 
szolgáltatási infrastruktúrához, és a 
meglévő szolgáltatásokhoz a következő 
létesítményekben is:

Or. fr

Indokolás

E módosítás azt kívánja elkerülni, hogy azon létesítmények és szolgáltatások, amelyek jelenleg 
nem mindenhol érhetők el, kötelezően biztosítandók legyenek. Egy ilyen helyzet olyan 
beruházásokhoz vezethetne, amelyek esetleg nem térülnek meg.

Módosítás 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – a alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) személypályaudvarok, épületeik és 
egyéb infrastruktúra , ideértve a 
menetjegykiadást és az utastájékoztatást
is;

a) személypályaudvarok, épületeik és 
egyéb infrastruktúra, ideértve a menetjegy-
értékesítésre és az utastájékoztatásra 
megfelelő helyiségeket is; a menetjegy-
értékesítésre és az utastájékoztatásra 
egyébként minimális normákat kellene 
meghatározni és/vagy össze kellene 
hangolni a különböző modelleket, hogy 
ezeket az utasok könnyebben tudják 
használni.

Or. fr

Indokolás

E módosítás pontosítja a szöveg megfogalmazását és hangsúlyozza, hogy a különböző 
tájékoztatási és értékesítési modellek minimális szabványosítása és/vagy összehangolása 
szükséges.

Módosítás 679
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) személypályaudvarok, épületeik és 
egyéb infrastruktúra, ideértve a 
menetjegykiadást és az utastájékoztatást 
is;

a) személypályaudvarok, épületeik és 
egyéb infrastruktúra;

Or. de

Indokolás

A keret nem elégséges a tisztességes és akadálymentes hozzáféréshez. Nem derül ki világosan, 
hogy milyen szolgáltatásokat kell nyújtani. Nem biztosított, hogy az utasnak automatikusan a 
számára „legjobb” szolgáltatót kínálják fel, és hogy figyelembe vegyék a szociális díjszabást 
(diák- és nyugdíjasjegyek, vonalbérletek). Részletes szabályozásra van szükség a nemzetközi 
személyforgalomról szóló irányelvben (a közlemény 3.2. fejezetében 2011-re jelentették be).
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Módosítás 680
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) áruterminálok; törölve

Or. nl

Módosítás 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) karbantartó központok és egyéb 
műszaki infrastruktúra;

törölve

Or. it

Indokolás

A gördülőállományok karbantartása szorosan kötődik a vasúti rendszer biztonságához, ezért 
fontos, hogy a vasúttársaságok közvetlenül feleljenek érte a tulajdonukat képező karbantartó 
központok vagy a gördülőállomány-beszállítókkal kötött szerződések révén.

Módosítás 682
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) karbantartó központok és egyéb 
műszaki infrastruktúra;

törölve

Or. nl
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Módosítás 683
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) karbantartó központok és egyéb műszaki 
infrastruktúra;

f) karbantartó központok, a kizárólag a 
nagysebességű személyszállítási 
szolgáltatáshoz használt járművekre 
fenntartott létesítményekben zajló 
nagyjavítás kivételével, és egyéb műszaki 
infrastruktúra;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ki kívánja zárni a kizárólag a nagysebességű személyszállítási szolgáltatáshoz 
használt járművekre fenntartott létesítményekben zajló olyan nagyjavítást (például: Siemens-
Alstom anyagok), amelyek eltérőek, és sajátos szaktudást és berendezéseket igényelnek.

Módosítás 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) karbantartó központok és egyéb 
műszaki infrastruktúra;

f) könnyű karbantartás, ideértve a 
kúraszerű karbantartást is, amely lehetővé 
teszi a kereskedelmi szolgáltatás 
folytatását;

Or. fr

Indokolás

E módosítás korlátozni kívánja a minimális karbantartási szolgáltatásokat, amelyek 
megkülönböztetés nélkül elérhetők a kereskedelmi szolgáltatások folytatását lehetővé tevő 
könnyű karbantartású vasúttársaságok számára.
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Módosítás 685
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – g alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) vasúti tevékenységekhez kapcsolódó 
kikötői berendezések;

törölve

Or. nl

Módosítás 686
Jörg Leichtfried

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – g alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) vasúti tevékenységekhez kapcsolódó 
kikötői berendezések;

g) kikötőkhöz vezető vasúti pályához való 
hozzáférés;

Or. de

Indokolás

Az itt választott megfogalmazás nincs összhangban a 10. cikkel. Ez elhatárolási problémákhoz 
vezet, mivel a „kikötői berendezések” kifejezés túl meghatározatlan. A kikötői berendezések 
közé tartozik minden kikötői berendezés, így a daruk, rakpartok stb. is. A kikötő összességében 
vett optimalizálása érdekében a kikötői berendezésekről továbbra is csak magának a 
kikötőnek kell rendelkeznie és döntenie.

Módosítás 687
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – h alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) mentesítő berendezések, ideértve a 
vontatást is.

törölve
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Or. nl

Módosítás 688
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – h a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) üzemanyagtöltő berendezések, 
amennyiben rendelkezésre áll;

Or. fr

Indokolás

Az üzemanyag-ellátási létesítményeket nem kell belevenni a minimális szolgáltatási 
csomagba, mivel ezeket eleve versenyeztetve kínálják a szabadpiacon. E szolgáltatásokat 
abban az esetben kell nyújtani, ha nincsen alternatív kínálat, és ha „alapvető lehetőségeknek” 
minősülnek.

Módosítás 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 pont – h a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) üzemanyagtöltő berendezések.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a vasúttársaságok számára megkülönböztetéstől mentesen elérhető 
infrastruktúrák közé fel kívánja venni az üzemanyag-ellátási infrastruktúrákat.

Módosítás 690
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A kiegészítő szolgáltatások közé 
tartoznak:

törölve

a) vontatási áram, amelynek díja a 
számlákon az áramszolgáltatási rendszer 
használatának díjától elkülönítve 
szerepel;
b) személyszállító vonatok előfűtése;
c) tüzelőanyag-ellátás, amelynek díja a 
számlákon az üzemanyagtöltő 
berendezések használatának díjától 
elkülönítve szerepel;
d) egyedi szerződések a következők 
biztosítására:
– veszélyes anyagok szállításának 
felügyelete;
– különleges szerelvények 
közlekedtetéséhez nyújtott segítség.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások listája átkerült egy egyedi listába.

Módosítás 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vontatási áram, amelynek díja a 
számlákon az áramszolgáltatási rendszer 
használatának díjától elkülönítve szerepel;

a) vontatási áram, amennyiben a 
vasúttársaság úgy döntött, hogy a vonatai 
számára a vontatási áramot inkább a 
pályahálózat-működtetőtől vásárolja, és 
nem fordul közvetlenül egy vagy több 
piaci villamos áram-szolgáltatóhoz. A 
pályahálózat-működtető számlái 
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részletesen tartalmazzák a vontatási áram 
szolgáltatását ez esetben és az 
áramszolgáltatási rendszer használatának 
minden egyéb esetében, a pályahálózat-
működtető létesítményeiben bekövetkezett 
áramveszteséget és az átviteli rendszerhez 
való csatlakozás illetve az energiaelosztás 
költségeit;

Or. fr

Indokolás

Mivel az energiapiac nyitott a verseny előtt, e módosítás a vasúttársaságok szabad 
választására bízza az áramszolgáltató kiválasztását. Egyúttal rendelkezik a számlák 
átláthatóságáról is.

Módosítás 692
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mellékszolgáltatások a következőket 
tartalmazhatják:

törölve

a) hozzáférés a távközlési hálózatokhoz;
b) kiegészítő információk szolgáltatása;
c) a gördülőállomány műszaki vizsgálata.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások listája átkerült egy egyedi listába.

Módosítás 693
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vasúttársaságok számára 
rendelkezésre álló infrastruktúra jellegét és 
a hozzáférés feltételeit rögzítő szakasz. Az 
ebben a szakaszban található információk 
összhangban vannak a 2008/57/EK 
irányelv 35. cikke értelmében közzéteendő 
vasúti infrastruktúra-nyilvántartással, vagy 
hivatkoznak arra.

(1) a vasúttársaságok számára 
rendelkezésre álló infrastruktúra jellegét és 
a hozzáférés feltételeit rögzítő szakasz, 
beleértve a vasúti járművekhez való 
hozzáférés műszaki és biztonsági 
szabályait, a 2008/57/EK és a 2004/49/EK 
irányelvben szabályozottak szerint. Az 
ebben a szakaszban található információk 
összhangban vannak a 2008/57/EK 
irányelv 35. cikke értelmében közzéteendő 
vasúti infrastruktúra-nyilvántartással, vagy 
hivatkoznak arra.

Or. en

Indokolás

A vasúthálózat-használati feltételekben elsőként és mindenképpen meg kell adni a biztonsági 
szabályokat, amelyeknek legalább egyértelmű hivatkozást kell tartalmazniuk arra, hogy ezek 
az információk hol találhatóak.

Módosítás 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A díjszabási elvekkel és díjakkal 
foglalkozó szakasz. Ennek megfelelő 
részleteket kell tartalmaznia a díjszabási 
rendszerről, valamint elegendő információt 
a III. mellékletben felsorolt, egyetlen 
szolgáltató által biztosított szolgáltatások 
díjairól és az e szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kérelmezésére vonatkozó 
lényeges információkról. Részleteznie kell 
a 31–36. cikk alkalmazásához használt 
módszert, szabályokat és adott esetben 
díjtáblázatokat.  Tartalmaznia kell a már 
eldöntött vagy a következő öt évre 
vonatkozóan előrelátható díjváltozásokkal 

2. A díjszabási elvekkel és díjakkal 
foglalkozó szakasz. Ennek megfelelő 
részleteket kell tartalmaznia a díjszabási 
rendszerről, valamint elegendő információt 
a III. mellékletben felsorolt, egyetlen 
szolgáltató által biztosított szolgáltatások 
díjairól és az e szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kérelmezésére vonatkozó 
lényeges információkról. Részleteznie kell 
a 31–36. cikk alkalmazásához használt 
módszert, szabályokat és adott esetben 
díjtáblázatokat.  Tartalmaznia kell a már 
eldöntött vagy a következő öt évre 
vonatkozóan előrelátható díjváltozásokkal 
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kapcsolatos információkat. kapcsolatos információkat. Meg kell 
határoznia a késedelem, a minőség 
romlása, és a megadott menetvonalak 
megszüntetése esetére meghatározott 
pénzügyi kompenzációkat.

Or. fr

Indokolás

E módosítás több átláthatóságot kíván megvalósítani a késedelem, a minőség romlása, és a 
megadott menetvonalak megszüntetése esetére meghatározott pénzügyi kompenzációk esetén.

Módosítás 695
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A díjszabási elvekkel és díjakkal 
foglalkozó szakasz. Ennek megfelelő 
részleteket kell tartalmaznia a díjszabási 
rendszerről, valamint elegendő információt 
a III. mellékletben felsorolt, egyetlen 
szolgáltató által biztosított szolgáltatások 
díjairól és az e szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kérelmezésére vonatkozó 
lényeges információkról. Részleteznie kell 
a 31. cikk (4) és (5) bekezdése, valamint a 
32–35. cikk alkalmazásához használt 
módszert, szabályokat és adott esetben 
díjtáblázatokat. Tartalmaznia kell a már 
eldöntött vagy a következő öt évre 
vonatkozóan előrelátható díjváltozásokkal 
kapcsolatos információkat.

2. A díjszabási elvekkel és díjakkal 
foglalkozó szakasz. Ennek megfelelő 
részleteket kell tartalmaznia a díjszabási 
rendszerről, valamint elegendő információt 
a III. mellékletben felsorolt, egyetlen 
szolgáltató által biztosított szolgáltatások 
díjairól. A pályahasználati díjakat 
kilométerenként és piaci szegmensenként 
kell megadni. Meg kell adni az e 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
kérelmezésére vonatkozó lényeges
információkat is. Részleteznie kell a 31.
cikk (4) és (5) bekezdésétől kezdődően a
36. cikkig szereplő rendelkezések
alkalmazásához használt módszert, 
szabályokat és adott esetben 
díjtáblázatokat. Tartalmaznia kell a már 
eldöntött vagy a következő öt évre 
vonatkozóan előrelátható díjváltozásokkal 
kapcsolatos információkat.

Or. en
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Indokolás

A pályahasználati díjak kilométerenként és piaci szegmensenként történő megadása segít a 
kérelmezőknek a szolgáltatás beindításához a költségbecslés kiszámításában.

Módosítás 696
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A díjszabási elvekkel és díjakkal 
foglalkozó szakasz. Ennek megfelelő 
részleteket kell tartalmaznia a díjszabási 
rendszerről, valamint elegendő információt 
a III. mellékletben felsorolt, egyetlen 
szolgáltató által biztosított szolgáltatások 
díjairól és az e szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kérelmezésére vonatkozó 
lényeges információkról. Részleteznie kell 
a 31. cikk (4) és (5) bekezdése, valamint a 
32–35. cikk alkalmazásához használt 
módszert, szabályokat és adott esetben 
díjtáblázatokat. Tartalmaznia kell a már 
eldöntött vagy a következő öt évre 
vonatkozóan előrelátható díjváltozásokkal 
kapcsolatos információkat.

2. A díjszabási elvekkel és díjakkal 
foglalkozó szakasz. Ennek megfelelő 
részleteket kell tartalmaznia a díjszabási 
rendszerről, valamint elegendő információt 
a III. mellékletben felsorolt, egyetlen 
szolgáltató által biztosított szolgáltatások 
díjairól. A pályahasználati díjakat 
kilométerenként és piaci szegmensenként 
kell megadni. Meg kell adni az e 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
kérelmezésére vonatkozó lényeges
információkat is. Részleteznie kell a 31. 
cikk (4) és (5) bekezdése, valamint a 32–
35. cikk alkalmazásához használt 
módszert, szabályokat és adott esetben 
díjtáblázatokat. Tartalmaznia kell a már 
eldöntött vagy a következő öt évre 
vonatkozóan előrelátható díjváltozásokkal 
kapcsolatos információkat.

Or. en

Indokolás

A pályahasználati díjak kilométerenként és piaci szegmensenként történő megadása segít a 
kérelmezőknek a szolgáltatás beindításához a költségbecslés kiszámításában.

Módosítás 697
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 7 pont – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a harmadik országokkal folyó verseny 
feltételei úgy kívánják, a tagállamok 
eltérő díjszabályokat fogadhatnak el 
azokon a hálózatokon, amelyek nyomtávja 
eltér az Unión belüli fő vasúti hálózat 
nyomtávjától. Ezeket a szabályokat az 
ezen irányelvben megadottnál rövidebb és 
az adott harmadik országokban érvényes 
szabályokkal összeegyeztethető 
határidővel lehet közzétenni.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés arra szolgál, hogy fenntartsa az uniós hálózatoknak és vállalatoknak a nem 
szabványos (1 520 mm) nyomtávú harmadik országokkal szembeni versenyképességét. A 
pályahálózat-működtetők e harmadik országokban nem teszik előre közzé a díjakat (és azok a 
piaci viszonyoktól függően igen rugalmasan változtathatóak).

Módosítás 698
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 3 pont – e alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztonsági szintek, valamint e) biztonsági szintek, ideértve a 
mozdonyvezetők és a nemzetközi 
forgalomban részt vevő más vasúti 
személyzet jó angol nyelvtudását, valamint

Or. da

Módosítás 699
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 9 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a nagyobb üzemszünetek és
vészhelyzetek kezelésére vonatkozó 
szabályok, ideértve a sztrájk esetén 
érvényes minimális szolgáltatási szintet, 
ha van ilyen, a szerződés idő előtti 
felbontását és a felhasználók
tájékoztatását is;

9. a nagyobb üzemszünetek, vészhelyzetek 
kezelésére és a felhasználók 
tájékoztatására vonatkozó szabályok;

Or. da

Módosítás 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a nagyobb üzemszünetek és 
vészhelyzetek kezelésére vonatkozó 
szabályok, ideértve a sztrájk esetén 
érvényes minimális szolgáltatási szintet, 
ha van ilyen, a szerződés idő előtti 
felbontását és a felhasználók tájékoztatását 
is;

9. a nagyobb üzemszünetek és 
vészhelyzetek kezelésére vonatkozó 
szabályok. Ennek részét képezi a 
felhasználók időben történő tájékoztatása 
is.

A szociális konfliktusok, pl. sztrájk 
következtében tett intézkedések esetében a 
felhasználók tájékoztatását az intézkedés 
előtt legalább 24 órával kell megtenni, 
kitérve a mobilitási szükségleteiket érintő 
alternatív lehetőségekre is.

Or. en

Módosítás 701
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 9 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a nagyobb üzemszünetek és 
vészhelyzetek kezelésére vonatkozó 
szabályok, ideértve a sztrájk esetén 
érvényes minimális szolgáltatási szintet, 
ha van ilyen, a szerződés idő előtti 
felbontását és a felhasználók tájékoztatását 
is;

9. a nagyobb üzemszünetek és 
vészhelyzetek kezelésére vonatkozó 
szabályok, ha van ilyen, a szerződés idő 
előtti felbontását és a felhasználók 
tájékoztatását is;

Or. en

Indokolás

A sztrájk az alapvető jogok egyike, amelyre vonatkozóan az egyes tagállamokban eltérő 
szabályok vagy társadalmi megállapodások érvényesülnek, ezért erre uniós szintű konkrét 
rendelkezést nem lehet a szövegbe felvenni.

Módosítás 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hálózat egészére vonatkozó általános 
költségek, a béreket és nyugdíjakat is 
beleértve

a) A hálózat egészére vonatkozó általános 
költségek, kivéve a munkaerőköltségeket;

Or. en

Indokolás

A munkaerőköltség része a munkavállalónkénti „egységköltség”, és ez hozzáigazítható az 
egyes tagállamok eltérő számítási szabályaihoz is.

Módosítás 703
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 pont – a alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hálózat egészére vonatkozó általános 
költségek, a béreket és nyugdíjakat is 
beleértve

a) A hálózat egészére vonatkozó általános 
költségek;

Or. en

Módosítás 704
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hálózat egészére vonatkozó általános 
költségek, a béreket és nyugdíjakat is 
beleértve

a) A hálózat egészére vonatkozó általános 
költségek;

Or. en

Indokolás

A 31. cikk (3) bekezdésében említett közvetlen költségek köréből csak az általános költségek 
vannak kizárva, miközben az érintett pályahálózat-működtető munkavállalóinak nyugdíja és 
fizetése figyelembe veendő, és ezért része a közvetlen költség számításának.

Módosítás 705
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Szociális szolgáltatások, iskolák, 
óvodák, éttermek

törölve

Or. en
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Módosítás 706
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Szociális szolgáltatások, iskolák, 
óvodák, éttermek

törölve

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-működtető tevékenységében részt vevő munkavállalóinak szociális költségeit a 
közvetlen költségek számításakor figyelembe kell venni, mivel azok a közvetlen vagy közvetett 
bér részei (az egyes tagállamokban érvényesülő eltérő munkaügyi vagy szerződéses 
szabályoktól függően).

Módosítás 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A pályahálózat-működtetőnek 
véleményezésre be kell terjesztenie a 
szabályozó szervezethez a közvetlen 
költségek kalkulációját, amely tartalmazza 
a költségparamétereket és a 
költségtényezőket is.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a közvetlen költség kiszámítása felett a szabályozó szervezet által gyakorolt 
ellenőrzéséről rendelkezik.

Módosítás 708
Roberts Zīle



AM\870643HU.doc 151/163 PE467.167v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pályahálózat-működtető igazolja a 
szabályozó szervezetnek, amennyiben egy 
vasúti szolgáltatásra a 32. cikk (1) 
bekezdésével összhangban felárat lehet 
kivetni, annak tudomásulvételével, hogy 
az alább felsorolt vasúti szolgáltatások 
mindegyike különböző piaci szegmensbe 
tartozik:

3. Amennyiben pályahálózat-működtető 
felárat vet ki, meg kell határozni a piaci 
szegmensek listáját, amelyet a szabályozó 
szervezetnek előzetesen jóvá kell hagynia.

A felárakat úgy kell meghatározni, hogy 
az egyes szegmensek alakulása ne legyen 
rosszabb a versengő piacok forgalmi 
volumenénél.

A pályahálózat-működtető által a piaci 
szegmensek meghatározásakor figyelembe 
vett pároknak, amely meghatározás célja, 
hogy a 31. cikk (3) bekezdése szerint 
bevezesse a felárat a díjszabásba, legalább 
a következőket kell magukban foglalniuk:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a piaci alapú szempontot határozza meg, kijelentve, hogy a felárakat úgy kell 
megállapítani, hogy az egyes szegmensek alakulása ne legyen rosszabb más közlekedési 
módozatok versengő piacainak forgalmi volumenénél. Ez a pontosítás segít a vasúttársaságok 
felárfizetési képességének jelzésében és támogatni fogja a vasúti ágazat versenyképességét.

Módosítás 709
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pályahálózat-működtető igazolja a 
szabályozó szervezetnek, amennyiben egy 
vasúti szolgáltatásra a 32. cikk (1) 
bekezdésével összhangban felárat lehet 
kivetni, annak tudomásulvételével, hogy 

3. A pályahálózat-működtető határozza 
meg a 32. cikk (1) bekezdése értelmében 
vett homogén piaci szegmenseket és a 
megfelelő felárakat, a piac vizsgálatát és a 
kérelmezőkkel folytatott konzultációt 



PE467.167v01-00 152/163 AM\870643HU.doc

HU

az alább felsorolt vasúti szolgáltatások 
mindegyike különböző piaci szegmensbe 
tartozik:

követően.

 A pályahálózat-működtető igazolja a 
szabályozó szervezetnek, amennyiben egy 
vasúti szolgáltatásra a 32. cikk (1) 
bekezdésével összhangban felárat lehet 
kivetni. Amennyiben a pályahálózat-
működtető felárat vet ki, meg kell 
határozni a piaci szegmensek listáját, 
amelyet a szabályozó szervezetnek 
előzetesen jóvá kell hagynia.

A felárakat úgy kell meghatározni, hogy 
az egyes szegmensek alakulása ne legyen 
rosszabb a versengő piacok forgalmi 
volumenénél.

Or. en

Módosítás 710
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pályahálózat-működtető igazolja a 
szabályozó szervezetnek, amennyiben egy 
vasúti szolgáltatásra a 32. cikk (1) 
bekezdésével összhangban felárat lehet 
kivetni, annak tudomásulvételével, hogy 
az alább felsorolt vasúti szolgáltatások 
mindegyike különböző piaci szegmensbe 
tartozik:

3. A pályahálózat-működtető határozhatja 
meg a 32. cikk (1) bekezdése értelmében 
vett homogén piaci szegmenseket és a 
megfelelő felárakat, adott esetben piaci 
tanulmányt és a kérelmezőkkel folytatott 
konzultációt követően, annak érdekében, 
hogy javuljon az egyes szegmensek 
forgalmi volumene. Az alábbi kritériumok 
felhasználásával figyelembe veendő vasúti
piaci szegmensek a következők:

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-működtető által követendő eljárás, a feláraknak az egyes piaci szegmensekben 
a tagállami engedély szerint meghatározása céljából.
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Módosítás 711
Peter van Dalen

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pályahálózat-működtető igazolja a 
szabályozó szervezetnek, amennyiben egy 
vasúti szolgáltatásra a 32. cikk (1) 
bekezdésével összhangban felárat lehet 
kivetni, annak tudomásulvételével, hogy az 
alább felsorolt vasúti szolgáltatások 
mindegyike különböző piaci szegmensbe 
tartozik:

3. A szabályozó szervezet biztosítja, hogy
egy vasúti szolgáltatásra a 32. cikk (1) 
bekezdésével összhangban felárat lehet
kivetni, annak tudomásulvételével, hogy az 
alább felsorolt vasúti szolgáltatások 
mindegyike különböző piaci szegmensbe 
tartozik:

Or. nl

Módosítás 712
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A pályahálózat-működtető igazolja a 
szabályozó szervezetnek, amennyiben egy 
vasúti szolgáltatásra a 32. cikk (1) 
bekezdésével összhangban felárat lehet 
kivetni, annak tudomásulvételével, hogy 
az alább felsorolt vasúti szolgáltatások 
mindegyike különböző piaci szegmensbe 
tartozik:

3. A pályahálózat-működtető határozza 
meg a 32. cikk (1) bekezdése értelmében 
vett homogén piaci szegmenseket és a 
megfelelő felárakat, a piac vizsgálatát és a 
kérelmezőkkel folytatott konzultációt 
követően.

 A pályahálózat-működtető igazolja a 
szabályozó szervezetnek, amennyiben egy 
vasúti szolgáltatásra a 32. cikk (1) 
bekezdésével összhangban felárat lehet 
kivetni. Amennyiben a pályahálózat-
működtető felárat vet ki, meg kell 
határozni a piaci szegmensek listáját, 
amelyet a szabályozó szervezetnek 
előzetesen jóvá kell hagynia.
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a) személyszállítási, illetve árufuvarozási 
szolgáltatások
b) veszélyes anyagokat szállító vonatok, 
illetve egyéb tehervonatok
c) belföldi, illetve nemzetközi 
szolgáltatások
d) kombinált fuvarozás, illetve közvetlen 
tehervonatok
e) városi vagy regionális, illetve helyközi 
személyszállítási szolgáltatások
f) zárt tehervonatok, illetve egyedi 
kocsirakományú fuvarozás
g) rendszeres, illetve alkalomszerű vasúti 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a pótdíjak olyan jellegűek, hogy a többi 
szállítási módhoz képest nem 
befolyásolják jelentős mértékben a vasúti 
szállítást az érintett szegmensben.

Or. fr

Indokolás

Az alkalmazott pótdíjak nem hathatnak károsan a vasúti szállítás versenyképességére a többi 
szállítási móddal összehasonlítva.

Módosítás 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – g a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) közszolgáltatásokra / nyílt 
elérhetőségű szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésekkel szabályozott 
szolgáltatások;

Or. fr

Indokolás

E módosítás új típusú piaci szegmenst vezet be: közszolgáltatásokra / nyílt elérhetőségű 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekkel szabályozott szolgáltatásokat.

Módosítás 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – g b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) nagysebességű vasút / hagyományos 
vasút.

Or. fr

Indokolás

E módosítás új típusú piaci szegmenst vezet be: a nagysebességű vasút / hagyományos vasút 
szegmenst.

Módosítás 716
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A pályahálózat-működtető a vonat 
közlekedtetése előtt legkésőbb 5 nappal 

b) A pályahálózat-működtető a vonat 
közlekedtetése előtt legkésőbb 5 nappal 
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közli a vasúttársaságokkal a késések 
számításának alapjául szolgáló 
menetrendet.

közli a vasúttársaságokkal a késések 
számításának alapjául szolgáló 
menetrendet. A tagállamok eltérő 
határidőket fogadhatnak el az Unió fő 
vasúti hálózatától technológiailag 
elkülönülő hálózatokra és a harmadik 
országok hálózataival való koordináció 
engedélyezésére.

Or. en

Módosítás 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 5 pont – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az árufuvarozás esetében: Az árufuvarozás esetében:
Év Kedvezmény Év Kedvezmény

2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
2023 2% 2023 2,5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr

Indokolás

Az ECTS rendszerrel ellátott vonatokra vonatkozó időszakos kedvezmény várhatóan 
ténylegesen e technológia felszerelésére ösztönzi majd a vasúttársaságokat. Következésképpen 
növelni kell e kedvezmény mértékét.
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Módosítás 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ETCS-rendszerrel felszerelt 
vonatokra érvényes pályahasználati 
díj ideiglenes csökkentését a 32. cikk 
(3) bekezdésének megfelelően az 
alábbiak szerint kell megállapítani:

Az árufuvarozás esetében:

törölve

Év Kedvezmény

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

A személyszállítás esetében:
Év Kedvezmény

2020 5%

2021 5%
2022 5%
2023 5%

2024 5%
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Or. pl

Indokolás

A kedvezményeknek a teljes körű kölcsönös átjárhatóság bevezetését kell ösztönözniük (a 
gördülőállomány és az infrastruktúra terén). Az ECTS-szel felszerelt vonatoknak nyújtott nagy 
kedvezmény azt eredményezheti, hogy a pályahálózat-működtető a veszteségét más 
üzemeltetőkre fogja áthárítani, akik nem rendelkeznek ECTS-szel felszerelt 
gördülőállománnyal, ami pedig ellentétes a tervezet rendelkezés céljával. A kedvezmény 
mértének több tényezőtől kell függenie (a műszaki hálózat mérete és paraméterei, beleértve az 
ERTMS vonalának hosszát, valamint a felújítási tervek).

Módosítás 719
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet –  5 pont – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az árufuvarozás esetében: Az árufuvarozás esetében:
Év Kedvezmény Év Kedvezmény

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Indokolás

Ösztönözni kell, hogy a vonatokat felszereljék az Egységes Európai Vonatbefolyásoló 
Rendszerrel (ETCS), és kellő időt kell biztosítani a vasúti szállítási szolgáltatóknak a 
szükséges beruházások megtervezésére és megvalósítására.
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Módosítás 720
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet –  5 pont – 2 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyszállítás esetében A személyszállítás esetében:
Év Kedvezmény Év Kedvezmény

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Indokolás

Ösztönözni kell, hogy a vonatokat felszereljék az Egységes Európai Vonatbefolyásoló 
Rendszerrel (ETCS), és kellő időt kell biztosítani a vasúti szállítási szolgáltatóknak a 
szükséges beruházások megtervezésére és megvalósítására.

Módosítás 721
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
9 melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 a. A fentiek ellenére a tagállamokat és 
harmadik országokat összekötő olyan 
hálózatokon, amelyek nyomtávja eltér az 
Unión belüli fő vasúti hálózat 
nyomtávjától, az ütemezési és elosztási 
folyamat sajátos eljárások és feltételek 
mellet is lefolytatható, amelyek az adott 
hálózatra vonatkoznak.

Or. en
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Módosítás 722
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

X. MELLÉKLET törölve

A szabályozó szervezethez benyújtandó 
pénzügyi jelentések

(a 56. cikk (8) bekezdésében említetteknek 
megfelelően)

A pénzügyi jelentéseknek, melyeket az 56. 
cikk (8) bekezdése alapján a szabályozó 
szervezethez be kell nyújtani, 
tartalmazniuk kell legalább a következő 
elemeket:
1. Számviteli elkülönítés

A pénzügyi jelentések, amelyeket a 
pályahálózat-működtetőknek és 
valamennyi, a vasúti szállítás különböző 
kategóriáit teljesítő vagy integráló, illetve 
állami támogatásban részesülő 
társaságnak vagy szervezetnek be kell 
nyújtania,
a) az árufuvarozási, a személyszállítási és 
az infrastruktúra-kezelési tevékenységekre 
vonatkozóan külön eredménykimutatást 
és mérleget tartalmaznak;
b) átlátható és részletes tájékoztatást 
nyújtanak az állami támogatások és egyéb 
ellentételezések egyes forrásairól és azok 
felhasználásáról, beleértve a vállalatok 
pénzáramlásának részletes áttekintését is 
annak megállapítása érdekében, hogy e 
közpénzeket és az egyéb 
ellentételezésekből származó 
pénzeszközöket mire fordították; 
c) olyan költség- és nyereségkategóriákat 
tartalmaznak, melyek lehetővé teszik 
annak meghatározását, hogy 
előfordultak-e kereszttámogatások e 
különböző tevékenységek között, a 
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szabályozó szervezet követelményeivel 
összhangban;
d) a szabályozó szervezet megítélése 
szerint szükséges és arányos módon 
elegendő részletet tartalmaznak
e) olyan dokumentum tartozik hozzájuk, 
mely ismerteti a költségeknek a különböző 
tevékenységek közti elosztásához használt 
módszertant.
Amennyiben a vizsgált társaság egy 
csoport része, pénzügyi jelentést kell 
készíteni mind a csoport egészére, mind az 
egyes leányvállalatokra vonatkozóan. 
Ezenfelül a pénzügyi jelentés tartalmazza 
a vállalatok közötti kifizetések részletes 
ismertetését annak biztosítása érdekében, 
hogy a közpénzeket megfelelően 
használták fel.
2. A pályahasználati díjak nyomon 
követése
A pályahálózat-működtetők által a 
szabályozó szervezethez benyújtandó 
pénzügyi jelentések
a) ismertetik a különböző 
költségkategóriákat, különös tekintettel a 
különböző szolgáltatások vagy 
szolgáltatáscsoportok 
határköltségeiről/közvetlen költségeiről 
szóló kielégítő tájékoztatásra, amely 
alapján a pályahasználati díjakat nyomon 
lehet követni;
b) kielégítő tájékoztatást nyújtanak, mely 
lehetővé teszi a szolgáltatásokért (vagy 
szolgáltatáscsoportokért) külön-külön 
fizetett díjak nyomon követését; 
amennyiben a szabályozó szervezet 
megköveteli, ez a tájékoztatás tartalmazza 
az egyes szolgáltatások volumenéről, az 
egyes szolgáltatások áráról és a belső vagy 
külső fogyasztók által az egyes 
szolgáltatásokért fizetett összes bevételről 
szóló adatokat.
c) a szabályozó szervezet kérése alapján 
megállapítják az egyes szolgáltatásokra 



PE467.167v01-00 162/163 AM\870643HU.doc

HU

(vagy szolgáltatáscsoportokra) vonatkozó 
költségeket és bevételeket a potenciálisan 
versenyellenes árképzés 
(keresztfinanszírozás, kiszorító árazás és 
túlzott árazás) meghatározása érdekében.
3. A pénzügyi teljesítmény jelzése
A pályahálózat-működtetők által a
szabályozó szervezethez benyújtandó 
pénzügyi jelentések a következőket 
tartalmazzák:
a) pénzügyi teljesítményről szóló 
kimutatás
b) összefoglaló kiadásigazoló nyilatkozat
c) a karbantartási kiadásokról szóló 
kiadásigazoló nyilatkozat
d) a működési kiadásokról szóló 
kiadásigazoló nyilatkozat
e) eredménykimutatás
f) kísérő megjegyzések, melyek adott 
esetben kiegészítik és megindokolják a 
nyilatkozatokat
(4) Egyéb kérdések
Pályahálózat-működtetők esetében a 
pénzügyi jelentést független könyvvizsgáló 
ellenőrzi. A könyvvizsgáló jelentését 
mellékelni kell a pénzügyi jelentéshez.
A pénzügyi jelentésnek tartalmaznia kell 
az eredménykimutatást és mérleget, és 
egyeztetni kell a kötelező beszámolóval. 
Minden egyeztetett elemhez magyarázatot 
kell fűzni.

Or. en

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törli az 56. cikk (8) bekezdéséből a szabályozó 
szerv hatásköreit.

Módosítás 723
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az árufuvarozási, a személyszállítási és 
az infrastruktúra-kezelési tevékenységekre 
vonatkozóan külön eredménykimutatást és 
mérleget tartalmaznak;

a) az árufuvarozási, a személyszállítási és 
az infrastruktúra-kezelési tevékenységekre 
vonatkozóan külön eredménykimutatást és 
mérleget tartalmaznak, amelyeket össze 
kell kapcsolni a mutatókkal és az elért 
célkitűzésekkel;

Or. es

Indokolás

A célkitűzésekkel és mutatókkal  való összekapcsolás lehetővé teszi az eredménykimutatás 
jobb értékelését.

Módosítás 724
Debora Serracchiani

Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan költség- és nyereségkategóriákat 
tartalmaznak, melyek lehetővé teszik annak 
meghatározását, hogy előfordultak-e 
kereszttámogatások e különböző 
tevékenységek között, a szabályozó 
szervezet követelményeivel összhangban;

c) olyan költség- és nyereségkategóriákat 
tartalmaznak, melyek lehetővé teszik annak 
meghatározását, hogy előfordultak-e 
kereszttámogatások e különböző 
tevékenységek között, a 6. cikk
követelményeivel összhangban, a 
szabályozó szervezet által szükségesnek és 
arányosnak tartott módon;

Or. en


