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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Hozzájárulás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0475),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-
0268/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 
értelmében a luxemburgi Chambre des Députés által benyújtott, indokolással ellátott 
véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll 
összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 16-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2011. január 28-i véleményére2,

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 
2001. november 28.-i intézményközi megállapodásra3,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által 
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak küldött, 2011. ….-i levélre,

– tekintettel eljárási szabályzatának 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza,

                                               
1 HL C […]
2 HL C 104., 2011.4.2., 53. o.
3 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vasúti ágazat szállításbeli 
részaránya a 2001-es vasúti csomag 
célkitűzéseivel ellentétben az elmúlt 
évtizedben nem nőtt, ami igazolja az 
ágazat támogatása érdekében a hatályos 
jogszabályok további javításának 
szükségességét.

Or. en

Indokolás
A vasúti szállítás első vasúti csomag elfogadása óta lezajlott fejlődése nem váltotta be az 
ágazat fellendülésére vonatkozó várakozásokat. Például 1996 és 2008 között a vasúti 
teherszállítás részesedése csaknem 2 %-kal, 10,6 %-ra csökkent, miközben a közúti 
teherszállítás részesedése 42,1 %-ról 45,9 %-ra nőtt. Az EU-nak sürgősen javítania kell 
jogszabályait a vasút támogatása, a további közúti forgalmi torlódások megelőzése és 
környezet helyzetének javítása végett.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok ellen indult számos 
jogsértési eljárás igazolja, hogy a hatályos 
szabályozás félreértelmezhető, és szükség 
van az első vasúti csomag pontosítására és 
javítására.
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Or. en

Indokolás

A jogsértési eljárások nem csak azt jelzik, hogy a tagállamok nem hajlandók a hatályos 
jogszabályi rendelkezések végrehajtására, hanem még inkább annak bizonyítékai, hogy e 
rendelkezések nem egyértelműek, és félreértelmezésre adnak alapot.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az EU-ban még mindig igen eltérőek a pályahálózat használati díjai és azok számítási 
módjai. Ez bonyolulttá teszi a nemzetközi vasúti szállítást. Ugyanez igaz a menetvonalak 
kiosztására is. A hatályos jogszabályok további javításra szorulnak.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Egyértelműen külön kell választani az infrastruktúra és a szállítási szolgáltatás igazgatását 
annak érdekében, hogy az Európai Unióban mindenütt javuljon a vasúti hálózat átlátható és 
igazságos működése. A pályahálózat-működtető és az alapvető funkciók biztosításának 
intézményi függetlenségét jelentősen erősíteni kell.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szállítási szolgáltatások nyújtása és 
az infrastruktúra igazgatása közötti 
különválasztás nem kelthet kedvezőtlen 
következményeket a vasúti szektorbeli 
foglalkoztatásra és szociális 
körülményekre. A szociális záradékokat 
tiszteletben kell tartani az új belépők 
részéről az olyan szociális dömping és a 
tisztességtelen verseny megelőzésére, 
amely nem tartja tiszteletben a vasúti 
ágazat szociális minimumelőírásait.

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra és a vasúti szállítás szétválasztásának nem szabad kedvezőtlenül 
befolyásolnia a vasúti ágazat szociális és munkakörülményeit, és annak tiszteletben kell 
tartania a szociális védelem és egészségügy terén hozott nemzeti jogszabályokat.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A pályahálózat-üzemeltetés és a 
vasúti műveletek különválasztásakor egy 
átmeneti időszak alatt meg kell engedni a 
személyzet pályahálózat-működtető és 
vasúttársaságok közötti átadását. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
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személyzet szociális és 
munkakörülményeit ez kedvezőtlenül ne 
befolyásolja.

Or. en

Indokolás

A szétválasztás nem vezethet a vasúti ágazat munkakörülményeinek romlásához.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az EU-nak az európai vasúti 
projektek számára alternatív 
finanszírozási forrásokat kell feltárnia, 
innovatív pénzügyi eszközök – úgy mint az 
uniós projektkötvények – útján, a 
magánberuházások ösztönzése és a 
kockázati tőkéhez való hozzájutás javítása 
céljából.

Or. en

Indokolás

A finanszírozás hiánya az európai vasutak nehéz helyzetének egyik fő oka. Alternatív 
stratégiákat és finanszírozási forrásokat kell kidolgozni. Különösen az infrastruktúra 
tekintetében kell a finanszírozást növelni.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az új, nyílt hozzáférésű, valamint a 
közbenső megállókkal rendelkező 
nemzetközi személyszállítási 
szolgáltatások bevezetése nem használható 
a belföldi személyszállítási szolgáltatás 
piacának megnyitására, hanem annak 

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

útvonallal. Az ilyen szolgáltatások 
bevezetésének fő célja kötelezően a 
nemzetközi útvonalon történő 
személyszállítás. Annak megállapítása 
során, hogy ez-e a szolgáltatás fő célja, 
olyan szempontokat kell figyelembe venni, 
mint a belföldi, vagy a nemzetközi 
személyszállítás alapján kiszámított 
forgalmi hányad és volumen, valamint a 
szolgáltatás hossza. A szolgáltatás fő célját 
bármely érdekelt fél kérelmére a nemzeti 
szabályozó szerv állapítja meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveget nyitottabbá és korszerűvé teszi.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A nemzeti szabályozó szervezetnek 
teljesen függetlennek kell lennie, és 
képesnek kell lennie a nyitott és átlátható 
vasúti piac biztosítására. A szervezetnek 
saját kezdeményezésre kell eljárnia, 
jogvita esetén vizsgálatot kell lefolytatnia, 
és figyelemmel kell kísérnie a piaci 
fejleményeket.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés összhangban áll az 55–57. cikkhez javasolt módosításokkal, 
amelyek célja a szabályozó szervezet szerepének és hatásköreinek erősítése.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A nemzeti szabályozó szerveknek a 
Bizottság égisze alatt hálózatot kell 
létrehozniuk együttműködésük közös 
elvek kialakítása és a bevált gyakorlatok 
és információk cseréje útján történő 
erősítése céljából. Egyben, ha szükséges, 
egyes egyedi esetekben össze kell 
hangolniuk az arra vonatkozó értékelési 
elveket és a gyakorlatot, hogy 
veszélyeztetett-e egy közszolgáltatási 
szerződés gazdasági egyensúlya.
Tapasztalataik alapján fokozatosan európai 
szintű, közös iránymutatásokat kell 
kidolgozniuk.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés összhangban áll az 55–57. cikkhez javasolt módosításokkal, 
amelyek célja a szabályozó szervezet szerepének és függetlenségének, illetve a nemzeti 
szabályozó szervezetek közötti együttműködésnek az erősítése.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szabályozó szervezetek 
hálózatának tapasztalatai alapján a 
Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell 
előterjesztenie egy európai szabályozó 
testület létrehozására.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az 57a. cikkhez (új) fűzött módosítással, felkérve a 
Bizottságot az európai szabályozó testületre vonatkozó jogalkotási javaslat előterjesztésére.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szállítási szolgáltatók számára alapvető fontosságú, vasúti vonatkozású szolgáltatásokat 
átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell nyújtani annak érdekében, hogy a 
vasúttársaságok ezekhez a szolgáltatásokhoz egyenlő hozzáféréssel rendelkezzenek.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hátrányos megkülönböztetés nélkül 
nyújtott vasúti szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén 

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

szintén meg kell felelnie a nemzeti és az 
uniós szabályoknak, melyek biztosítani 
kívánják, hogy a meghatározott 
útvonalakon a vasúttársaság teljes 
biztonságban, valamint az egészségügyi és 
szociális feltételek és a munkavállalók és a 
fogyasztók jogainak vonatkozásában
fennálló kötelezettségek 
figyelembevételével gyakorolhassa 
tevékenységét.

Or. en

Indokolás

Az új belépők számára a hozzáférés megnyitási folyamatának tiszteletben kell tartania a 
meglévő kötelezettségeket a munkavállalók szociális és egészségügyi körülményei, illetve 
biztonsági követelmények, valamint a munkavállalók és a fogyasztók jogainak tekintetében 
egyaránt.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(65) A vasúti piac figyelemmel kíséréséhez 
szükséges egyes információk megadása, a 
vasúthálózat-használati feltételek egyes 
részleteinek meghatározása, a vonat 
közlekedtetése közvetlen költségeinek 
meghatározása, a zajfüggő
infrastruktúra-használati díjak egyes 
kritériumainak meghatározása, az ETCS-
berendezések miatti ideiglenes 
díjcsökkentés egyes kritériumainak 
meghatározása, a teljesítményösztönzési 
rendszer egyes kritériumainak 
meghatározása, a kérelmezőkre vonatkozó 
követelmények meghatározása 
tekintetében követendő kritériumok 
részleteinek meghatározása, a 
kapacitáselosztási folyamat ütemtervének 
meghatározása, a szabályozó szervezetnek 
adandó pénzügyi jelentés részleteinek 
meghatározása és a szabályozó 
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szervezetek ezen irányelv szerinti 
döntéshozatala tekintetében a közös 
kritériumok és gyakorlatok kifejlesztése 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a 15. cikknek 
megfelelő piacfelügyelet során követendő 
kritériumok és eljárások, a 27. cikk 
szerinti vasúthálózat-használati feltételek 
egyes elemei, a 31. cikk szerinti díjszabás 
egyes elvei, a 32. cikknek megfelelően az 
ETCS miatti átmeneti díjcsökkentés, a 35. 
cikk szerinti teljesítményösztönzési 
rendszer egyes elemei, az infrastruktúra 
tekintetében a 41. cikk szerinti 
kérelmezőkre vonatkozó követelmények 
esetében követendő kritériumok, a 43. 
cikk szerinti elosztási folyamat 
menetrendje, az 56a. cikk szerinti 
pénzügyi jelentések és a szabályozó 
szervezetek által az irányelv 57. cikke 
szerint kialakított közös döntéshozatali 
elvek és gyakorlatok. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája 
során – többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson.
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és szövegezése 
során biztosítania kell a megfelelő 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács számára egyidejűleg, időben 
és megfelelő módon történő továbbítását.

Or. en

Indokolás

A módosításnak az a célja, hogy szigorúbb kereteket szabjon a Bizottságra az irányelv nem 
alapvető rendelkezéseinek módosítása tekintetében korlátozott időre átruházott hatáskörök 
tekintetében. A szöveg megfelel a 2011-es intézményközi közös megegyezésnek.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Ennek az irányelvnek 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozattal1 összhangban kell 
elfogadni.

(66) Az irányelv 10. cikke (2) bekezdése, 
11. cikke (4) bekezdése, 14. cikke (2) 
bekezdése és 17. cikke (5) bekezdése 
egységes végrehajtási feltételeinek 
biztosítása érdekében a végrehajtási 
jogköröket a Bizottságra kell ruházni.
Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban kell gyakorolni;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a végrehajtási aktusokra vonatkozó, nemrégiben hatályba lépett új rendeletre 
való hivatkozást vezeti be.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek a 43. cikk (2) 
bekezdésében, a VII. melléklet 4.b) 
pontjában és a IX. melléklet 4. pontjában 
előírttól eltérő kapacitáselosztási 
időszakokról és határidőkről a harmadik 
országbeli pályahálózat-működtetőkkel 
együttműködésben olyan hálózatokon 
létrehozandó nemzetközi menetvonalak 
tekintetében, amelyek nyomtávja eltér az 
Unión belüli fő vasúti hálózat 

                                               
1 HL L 184., 1999. 07. 17., 23. o.
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nyomtávjától.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a kapacitáselosztás nagyobb rugalmasságát olyan esetekben, 
amikor a harmadik országokkal együttműködésben olyan hálózatokon létrehozott nemzetközi 
menetvonalakról van szó, amelyek nyomtávja eltér az Unión belüli fő vasúti hálózat 
nyomtávjától. Ez lényegében a balti államokra vonatkozik.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A II. mellékletből a pályahálózat-működtető fogalommeghatározásába kerül át az üzemeltetők 
fő feladatainak meghatározása. Ezért a II. mellékletet el kell hagyni. A meghatározás 
kiegészül az infrastrukturális beruházások kezelésével.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „vasúti infrastruktúra”: az 1970. június 
4-i 1108/70/EGK rendelet I. mellékletében 
található számlaforma egyes rovataiban 
feltüntetendő tételek meghatározásáról 
szóló, 1970. december 18-i 2598/70/EGK 
bizottsági rendelet I. mellékletének A. 
részében felsorolt tételek, amelyeket az 
átláthatóság érdekében ezen irányelv I. 
melléklete tartalmaz,

(3) „vasúti infrastruktúra”: az ezen irányelv 
I. mellékletében felsorolt összes tétel;

Or. en

Indokolás

A 2598/70/EGK rendeletre való hivatkozás elhagyásával az I. melléklet lesz az a lista, amely 
ezen irányelv tekintetében meghatározza a „vasúti infrastruktúra” fogalmát.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel teljesen el lesz különítve az infrastruktúra kezelése a szállítási szolgáltatásoktól, nincs 
szükség a külön számvitelre vonatkozó hivatkozás megtartására, mivel a két tevékenységet 
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teljesen elkülönült vállalkozások fogják végezni, ami eleve teljesen külön számvitellel jár.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés jelentőségét vesztette, mivel az infrastruktúra kezelését és a szállítási 
szolgáltatásokat teljesen független vállalkozások fogják biztosítani. A két tevékenységet többé 
nem végezheti különálló részlegekből vagy egységekből szerveződő egyetlen vállalkozás.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdést törölték, így az e bekezdésre való hivatkozást is törölni kell.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
pályahálózat-működtető független legyen 
minden vasúttársaságtól. E függetlenség 
biztosítására a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az irányelv átültetési 
időpontjától ugyanazon személy(ek) ne 
legyen(ek) jogosult(ak) a következőkre:

a) közvetlen vagy közvetett irányítás 
gyakorlása egy vasúttársaságban vagy 
pályahálózat-működtető vállalkozásban 
vagy abban részesedés fenntartása vagy 
ezzel egyidejűleg afelett bármely jog 
gyakorlása,
(b) egy pályahálózat-üzemeltető vagy 
szállítási rendszer felügyelőbizottsága, 
ügyvezető testülete vagy a vállalkozást 
jogilag képviselő testülete tagjainak 
kinevezése és ezzel egyidejűleg közvetlenül 
vagy közvetve irányítás gyakorlása egy 
vasúttársaságban vagy abban részesedés 
fenntartása vagy afelett bármely jog 
gyakorlása;
c) egyidejű tagság egy vasúttársaság és 
egy pályahálózat-működtető 
felügyelőbizottságában, ügyvezető 
testületében vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testületében 
d) vasúti infrastruktúra üzemeltetési 
szerződés keretében történő működtetése 
vagy nem tulajdonosként más befolyás 
gyakorlása, illetve ezzel egyidejűleg 
közvetlenül vagy közvetve irányítás 
gyakorlása egy vasúttársaságban vagy 
abban részesedés fenntartása vagy afelett 
bármely jog gyakorlása;
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E bekezdés végrehajtása tekintetében, 
amennyiben a fent említett személy a 
tagállam vagy más állami szerv, két 
elkülönülő, ugyanazon személynek nem 
tekinthető állami szerv gyakorol 
ellenőrzést egyfelől az a pályahálózat-
üzemeltető felett, és másfelől a 
vasúttársaság felett.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés hozza létre az infrastruktúra kezelésének a vasúti szállítási szolgáltatásoktól 
való teljes elkülönítését. Többé nem lesz lehetséges az, hogy ugyanaz a személy közvetlen vagy 
közvetett ellenőrzést gyakoroljon a szállítási szolgáltatásokat nyújtó és a pályahálózatot 
kezelő vállalkozás felett. Egyben olyan esetben, amikor az állam egyidejűleg tulajdonosa a 
pályahálózat-működtetőnek és a vasúttársaságnak, külön állami szerveket kell azok 
felügyeletére létrehozni.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A II. mellékletet törölték, mivel az ott leírt fő feladatok bekerültek a 3. cikk (2) bekezdésében 
szereplő fogalommeghatározásba.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ugyanakkor 
vasúttársaságokra vagy bármilyen más 

törölve 
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szervezetre átruházhatják a vasúti 
infrastruktúra fejlesztéséhez például a 
beruházáson, karbantartáson és 
finanszírozáson keresztül történő 
hozzájárulás felelősségét.

Or. en

Indokolás

A teljes elkülönítés elvének szellemében a vasúttársaságok nem lehetnek felelősek az 
infrastruktúra fejlesztéséért. Ez kizárólag a pályahálózat-működtető fő feladata lesz.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett részesedés 
és jogok közé tartozik különösen:

a) a tőke vagy az üzleti vagyon egy 
részének tulajdonlása;
b) a szavazati jogok gyakorlására 
vonatkozó hatáskör;
c) a felügyelőbizottság, az ügyvezető 
testület vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testület tagjainak kinevezésére 
vonatkozó hatáskör; vagy
d) osztalékhoz vagy egyéb hozamhoz való 
jog.

Or. en
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Indokolás

Ez a rendelkezés határozza meg a 7. cikk új (1) bekezdésében említett „érdekeltség” és „jog” 
fogalmát.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok az irányelv átültetési 
időpontjáig jelentik a Bizottságnak, hogy 
miként hajtották végre az (1) és (2) 
bekezdésben szereplő kötelezettségeket. A 
Bizottság ezt követően beszámol a 
végrehajtásról az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok beszámolnak a 7. cikk (1) és (2) bekezdésének végrehajtása módjáról. A 
Bizottság a kérdéskörről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak számol be.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (3a) Az irányelv hatálybalépésnek 
napjától az átültetési időszak végéig a 
tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
pályahálózat-működtető fő feladataival 
kapcsolatos, a pályahálózat-működtető 
birtokában lévő, üzleti szempontból 
szenzitív információk ne adják át egy 
vasúttársaságnak sem.
Ugyanezen időszakban és az átültetést 
követő három éven át megengedett a 
személyzet pályahálózat-működtető és 
vasúttársaságok közötti átadása. A 
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szabályozó szervezet biztosítja, hogy 
megfelelően tiszteletben tartsák az üzleti 
szempontból szenzitív információk 
átadásának tilalmát.
A személyzet átadásának tiszteletben kell 
tartania az egészségügyi, biztonsági,
szociális körülményekre és a 
munkavállalók jogaira vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat, és nem vezethetnek a 
munkavállalók szociális vagy 
munkakörülményeinek romlásához.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés foglalkozik a személyzet átadásának kérdésével. Három évig megengedett 
lesz a személyzet pályahálózat-működtető és vasúttársaság közötti átadása. Az átadásoknak 
az egészségügyi, biztonsági, szociális körülmények és a munkavállalók jogai terén meglévő 
nemzeti jogszabályok teljes tiszteletben tartásával kell történnie. Az üzleti szempontból 
szenzitív információk átadását meg kell tiltani.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A pályahálózat-működtetőnek a 
pályahálózat-működtető feladataira 
vonatkozó, üzleti szempontból szenzitív 
információk birtokában lévő 
személyzetének a vasúttársaság számára 
való átadása a három éves korlátozási 
időszak alatt tilos.

Or. en

Indokolás

Az üzleti szempontból kényes információk birtokában lévő személyzetnek a vasúttársaság 
számára való átadása csak a három éves korlátozási időszak után lesz megengedett.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok vasúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó stratégiáinak figyelembe kell 
venniük a vasúti szállításban érdekelt összes fél szükségleteit és érdekeit. A tervezési 
megbízhatóság fokozása érdekében e stratégiáknak öt év helyett hétéves időszakot kell 
felölelnie.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az állam által meghatározott általános 
politika keretében és az (1) bekezdésben 
említett, a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó stratégia 
figyelembe vételével a pályahálózat-
működtető beruházási és pénzügyi 
programokat tartalmazó üzleti tervet fogad 
el. E terv célja az infrastruktúra optimális 

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

és hatékony kihasználásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
fejlesztésének a biztosítása, lehetővé téve a 
pénzügyi egyensúly elérését, és előírva az e 
célok eléréséhez szükséges eszközöket. A 
pályahálózat-működtető biztosítja, hogy a 
kérelmezőkkel a hozzáférés és használat 
feltételeit, és az érintett infrastruktúra 
jellegét, biztosítását és fejlesztését illetően 
megkülönböztetésmentes módon 
konzultációra kerül sor az üzleti terv 
jóváhagyása előtt. Az 55. cikkben említett 
szabályozó szervezet nem kötelező erejű 
véleményt ad ki arról, hogy az üzleti terv 
tesz-e megkülönböztetést a kérelmezők 
között.

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-működtetőtől infrastruktúra-kapacitást beszerző kérelmezőkkel az ágazat 
érdekében konzultálni kell az üzleti terv azon részeiről, amelyek érintik az infrastruktúrához 
való hozzáférést, annak használatát, biztosítását és fejlesztését. Fontos, hogy erre a 
konzultációra megkülönböztetésmentes módon kerüljön sor. A szabályozó szervezetnek 
véleményt kell nyilvánítania arról a kérdésről, hogy az üzleti terv megkülönböztetést tesz-e a 
kérelmezők között.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a szabályozó szervezetek 
tapasztalatai alapján az irányelv 
hatálybalépése után 18 hónappal 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek részletesen meghatározzák az e 
bekezdésének alkalmazásában követendő 
eljárásokat és kritériumokat. Ezeket az 
intézkedéseket, melyek ezen irányelv 
egységes feltételek szerinti végrehajtását 
hivatottak biztosítani, a 63. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően végrehajtási 
aktusként kell elfogadni.
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Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a hatálybalépés után 18 hónapon belül – amely a vasúti infrastruktúrához 
való hozzáférés megadásának kezelése tekintetében a tapasztalatgyűjtéshez megfelelően 
hosszú időszaknak minősül –intézkednie kell.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az 56. cikkhez javasolt módosítás szerint a Bizottság beavatkozhat, és kérheti a szabályozó 
szervezet határozatának megváltoztatását. Ilyen esetben a kéthónapos időszak három hónapra 
terjesztik ki.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek részletesen 
meghatározzák az e cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésének alkalmazásában követendő 

(4) A Bizottság a szabályozó szervezetek 
tapasztalatai alapján az irányelv 
hatálybalépése után 18 hónappal 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
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eljárásokat és kritériumokat. Ezeket az 
intézkedéseket, melyek ezen irányelv 
egységes feltételek szerinti végrehajtását 
hivatottak biztosítani, a 63. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően végrehajtási 
aktusként kell elfogadni.

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

Or. en

Indokolás

A módosítás kötelezettséget ró a Bizottságra a teljesen vagy részben a közszolgáltatás körébe 
tartozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogának korlátozására és a szabályozó szervezethez 
utalt kérésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében az eljárást és a kritériumokat 
meghatározó végrehajtási jogi aktusok elfogadására. A Bizottságnak az irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül kell eljárnia.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A vasúttársaságoknak a szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférés iránti 
kérelme csak abban az esetben utasítható 
el, ha működőképes alternatívák lehetővé 
teszik, hogy az érintett áru- vagy 
személyszállítási szolgáltatást ugyanazon a 
menetvonalon, gazdaságilag elfogadható 
feltételek mellett üzemeltessék. A 
szolgáltatási infrastruktúrához való 
hozzáférés elutasításakor a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjének 
bizonyítania kell a gazdaságilag és 
műszakilag működőképes olyan alternatíva 
meglétét, amelyre a kérelmező 
költségeinek lényeges növekedése nélkül 
átállhat, és írásban kell az elutasítást 
megindokolnia.

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja a szolgáltatás üzemeltetőjének az infrastruktúrához való hozzáférés 
megtagadása esetén fennálló kötelezettségének megerősítése. Meghatározza a „működőképes 
alternatíva” kifejezést, ami segít azon kérdés tisztázásában, hogy a szolgáltatási 
infrastruktúra üzemeltetőjének milyen feltételeket kell teljesíteni az infrastruktúrájához való 
hozzáférés megtagadásakor.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a szolgáltatási infrastruktúra 
üzemeltetője ellentmondásokat észlel a 
különböző kérelmek között, megkísérli az 
összes igény lehetőség szerinti legjobb 
összeegyeztetését. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre működőképes alternatíva és 
nem elégíthető ki az érintett 
infrastruktúrára benyújtott 
kapacitáskérelmek mindegyike az igazolt 
szükségletek alapján, akkor az 55. cikkben 
említett szabályozó szervezet saját 
kezdeményezésére vagy panasz alapján 
meghozza a megfelelő intézkedést annak 
érdekében, hogy a kapacitás megfelelő 
részét olyan vasúttársaságok kapják meg, 
amelyek nem tartoznak ahhoz a 
szervezethez vagy céghez, amelyhez az 
infrastruktúra üzemeltetője is tartozik. Az 
újonnan épített karbantartási vagy más 
műszaki létesítményekre vonatkozásában 
azonban, amelyeket a nagysebességű 
transzeurópai vasúti rendszer járművek 
alrendszerére vonatkozó átjárhatósági 
műszaki előírásokról szóló, 2008. február 
21-i 2008/232/EK bizottsági határozatnak1

megfelelő nagysebességű, új 
gördülőállomány számára fejlesztettek ki, 
lehetséges azokat az üzemeltetésük 
kezdetétől számított 5 éves időszakra 
egyetlen vasúttársaság számára fenntartani.
1 HL L 84., 2008.3.26., 132. o.
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Or. en

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy korlátozza az új karbantartási és egyéb infrastruktúrák 
nagysebességű gördülőállomány számára történő fenntartását, mivel a nagysebességű ágazat 
már most is igen versenyképes és liberalizált a vasúttársaságok és a nagysebességű 
gördülőállomány gyártói körében. A karbantartási infrastruktúrák piaca drága és erősen 
műszaki piac, ennélfogva szükség van arra, hogy a vasúttársaságok élvezhessék beruházásaik 
előnyeit.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szolgáltatási infrastruktúrák használatának maximalizálása érdekében a nem használt 
infrastruktúrákat egy év eltelte után elérhetővé kell tenni. Lehetővé kell tenni az infrastruktúra 
eladását is.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a pályahálózat-működtető
kiegészítő szolgáltatásként kínálja a III. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 
szolgáltatások valamelyikét, minden olyan 
vasúttársaság részére, amely kéri, köteles 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon biztosítani ezeket a 
szolgáltatásokat.

(3) Ha a szolgáltatás üzemeltetője
kiegészítő szolgáltatásként kínálja a III. 
melléklet 3. pontjában megjelölt 
szolgáltatások valamelyikét, minden olyan 
vasúttársaság részére, amely kéri, köteles 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon biztosítani ezeket a 
szolgáltatásokat.
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Or. en

Indokolás

Az összes szolgáltatási infrastruktúrához való nyitott hozzáférés biztosítása érdekében a 
„szolgáltatás üzemeltetője" kifejezést kell alkalmazni. Sok szolgáltatást nem a pályahálózat-
működtető üzemeltet, hanem vasúttársaságok. A szövegnek ezt a valóságot kell tükröznie.
Valamennyi szolgáltatás üzemeltetőjére azonos kötelezettségeknek kell vonatkozniuk.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III. melléklet a tapasztalatok alapján 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően. 

törölve

Or. en

Indokolás

A III. melléklet 1. és 2. pontja a szöveg alapvető fontosságú elemének minősül. De 
szolgáltatásoknak a 3. és 4. pontba való felvétele történhet felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján is.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság végrehajtási jogszabályokat 
fogadhat el, amelyek meghatározzák az 
előző bekezdésben említett együttműködési 
eljárás eljárási módozatait. Azon
végrehajtási intézkedéseket, amelyeket
ezen irányelv egységes feltételek szerinti 
végrehajtásának biztosítására alakítottak 
ki, a 64. cikk (2) bekezdésében említett
tanácsadó bizottsági eljárásnak
megfelelően végrehajtási jogi aktusként 
kell elfogadni.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tovább pontosítja a Bizottság által elfogadható végrehajtási intézkedések 
célját.

Módosítás 40

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, 
valamint piaci fejlődésének, 
foglalkoztatási fejleményeinek és szociális 
viszonyainak, illetve az uniós 
versenyszabályok betartásának nyomon 
követésére.

Or. en

Indokolás

A piacfelügyelet körében a Bizottságnak figyelembe kell vennie a vasúti ágazat foglalkoztatási 
és szociális feltételeit, illetve a versenyszabályokat is. Az Uniónak a szociális hatást egyre 
inkább figyelembe kell vennie az uniós vasutak fejlesztésekor.

Módosítás 41

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 
szervezeteket is ideértve – és az érintett 
ágazatok képviselőit, ideértve a vasúti 
ágazat szociális partnereit és ügyfeleit is, 
hogy jobban figyelemmel kísérhessék a 
vasúti ágazat fejlődését és a piac 
alakulását, felmérhessék a foganatosított 
intézkedések hatását, és elemezhessék a 
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Bizottság tervezett intézkedéseinek hatását.
A Bizottságnak adott esetben az Európai 
Vasúti Ügynökséget is be kell vonnia.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak be kell vonnia a szociális partnereket, illetve az ügyfelek képviselőit is a vasúti 
piac figyelemmel kísérésébe. Az ERA-t is be kell vonni, mégpedig a vasúti ágazat 
biztonságának és átjárhatóságának fejlesztésével kapcsolatos szempontok tekintetében.

Módosítás 42

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 szolgáltatások minőségét és az 
engedélyezést, a foglalkoztatási és 
szociális körülményeket, valamint a 
tagállamok közötti harmonizáció 
mértékét.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás hivatott annak biztosítására, hogy a vasúti közszolgáltatások minőségét, 
illetve a szociális és foglalkoztatási körülményeket is kísérjék figyelemmel. Az 57. cikkbe 
került át és nyert megerősítést a Bizottság azon kötelezettsége, hogy erősítse a szabályozó 
szervezetek közötti aktív együttműködést, mivel ennek a cikknek kell tartalmaznia az 
együttműködésre vonatkozó összes hivatkozást.
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Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság kétévente beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
következőkről:

Or. en

Indokolás

A Bizottság beszámolási kötelezettségét pontosítani kell. A kétévenkénti jelentés ésszerű.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vasúti ágazat foglalkoztatási és 
szociális fejleményei,

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az előzőekkel. A Bizottságnak figyelembe kell vennie a vasúti 
ágazat foglalkoztatási és szociális feltételeit, illetve a versenyszabályokat is.

Módosítás 45

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:

a) a vasúti szállítási teljesítmény és a 
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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 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

Indokolás

A Bizottságnak továbbítandó információk e cikkben megadott listáját az irányelv alapvető 
fontosságú elemének kell tekinteni, amelyek részleteinek szükség szerinti kiigazítását a 
Bizottságra kell hagyni. A listát kiegészítették a szociális körülményekre és a váratlan 
eseményekre vonatkozó információkkal. A IV. melléklet megfelelően módosul.
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Módosítás 46

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.

A IV. melléklet a tapasztalatok alapján a 
vasúti piac felügyeletéhez szükséges 
információk frissítése érdekében 
módosítható a 60. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a IV. melléklet módosításakor követendő célkitűzés meghatározása.

Módosítás 47

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 
fogadhat el, amelyek meghatározzák az 
engedélyek kiadásakor követendő 
eljárások módozatait és az engedély 
egységes mintájának alkalmazását a 2. 
szakaszban meghatározott 
követelményekkel összhangban. Ezeket a 
végrehajtási intézkedéseket, melyek ezen 
irányelv egységes feltételek szerinti 
végrehajtását hivatottak biztosítani, a 64. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottság eljárásnak megfelelően 
végrehajtási aktusként kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tovább pontosítja a Bizottság által elfogadható végrehajtási intézkedések 
körét.
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 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 
biztonságra, munkahelyi biztonságra 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

Ez a módosítás megerősíti a biztonsági és munkajogi szabályok betartását, mégpedig azáltal, 
hogy a jó hírnévvel kapcsolatos alapvető követelménnyé teszi azokat, amelynek a 
vasúttársaság köteles eleget tenni az engedélykérelem benyújtásakor.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelő pénzügyi helyzettel 
kapcsolatos követelményeknek akkor tesz 
eleget az engedélyért folyamodó 
vasúttársaság, ha bizonyítani tudja, hogy 
reális feltételek alapján egy 12 hónapos 
időszak során meg tud felelni a tényleges 
és lehetséges kötelezettségeinek.

A megfelelő pénzügyi helyzettel 
kapcsolatos követelményeknek akkor tesz 
eleget az engedélyért folyamodó 
vasúttársaság, ha bizonyítani tudja, hogy 
reális feltételek alapján egy 12 hónapos 
időszak során meg tud felelni a tényleges 
és lehetséges kötelezettségeinek. Az 
engedélyező hatóságok a megfelelő 
pénzügyi helyzetet a vasúti vállalkozás 
éves beszámolójával, vagy amennyiben az 
engedélyért folyamodó társaság nem tud 
rendelkezésre bocsátani beszámolókat, 
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akkor az éves mérleggel ellenőrzik.

Or. en

Indokolás

Ez az elem az V. mellékletből származik, ami a szöveg alapvető elemének minősül.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célok érdekében, az engedélyért 
folyamodó valamennyi vasúttársaság 
köteles megadni legalább az V. 
mellékletben felsorolt adatokat.

E célok érdekében, az engedélyért 
folyamodó valamennyi vasúttársaság 
köteles megadni a részletes adatokat a 
következő szempontok tekintetében:
a) rendelkezésre álló anyagi eszközök, 
amelyek tartalmazzák a banki egyenleget, 
zálogjoggal biztosított hiteltúllépési 
tartalékalapokat és hiteleket;

b) biztosítékként rendelkezésre álló 
pénzeszközök és a társasági vagyon;
c) működő tőke;
d) kapcsolódó költségek, amelyek 
tartalmazzák a járművek, telekingatlan, 
épületek, berendezések és 
gördülőállomány beszerzési árát;
e) a vasúttársaság vagyonának terhei;
f) adók és társadalombiztosítási 
hozzájárulások.

Or. en

Indokolás

Ez az elem az V. mellékletből származik, ami a szöveg alapvető elemének minősül. A 
kérelmezőknek részletes információkat kell adniuk az adók és a társadalombiztosítási 
hozzájárulások befizetéseiről.
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Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyező hatóság különösen akkor 
fogja az engedélyért folyamodó 
vállalkozás pénzügyi helyzetét nem 
megfelelőnek tekinteni, ha 
tevékenységének eredményeképpen 
tetemes összegű adóhátraléka vagy 
elmaradt társadalombiztosítási befizetése 
halmozódott fel.

Or. en

Indokolás

Ez az elem az V. mellékletből származik, ami a szöveg alapvető elemének minősül.

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóság elsősorban a könyvvizsgálói 
jelentést, továbbá bankoktól, 
takarékbankoktól, könyvelőtől vagy 
könyvvizsgálótól származó megfelelő 
dokumentumok benyújtását követelheti.
Ezeknek a dokumentumoknak az e cikk 
(2) bekezdésének a) – f) pontjában 
felsorolt tételekről kell információkkal 
szolgálniuk.

Or. en

Indokolás

Ez az elem az V. mellékletből származik, ami a szöveg alapvető elemének minősül.
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Módosítás 53

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

Az V. melléklet a szöveg alapvető elemének minősül. Ezért tartalma teljes egészében átkerült a 
20. cikkbe.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk

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 vasúttársaságnak a 
kérelem benyújtásakor azt is igazolnia 
kell, hogy rendelkezik a 2004/49/EK 
irányelv 10. cikkében meghatározott 
biztonsági tanúsítvánnyal.

Or. en
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

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, 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, legalább 
évente és eseményenként 100 millió EUR 
maximális fedezettel.

Or. en

Indokolás

Hogy elkerüljék az uniós vasúthálózaton a biztonsági és biztosítási garanciák eltérő 
végrehajtását, valamennyi hálózaton ugyanolyan szintű biztosításra van szükség.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
(1) Az ezen irányelvben foglalt 
követelmények mellett a vasúttársaság 
köteles betartani a nemzeti jogot és azon 
szabályozói rendelkezéseket is, amelyek 
megfelelnek a közösségi jognak, és 
alkalmazásuk hátrányos 
megkülönböztetéstől mentesen történik, 
különös tekintettel a következőkre:
a) a vasúti szolgáltatásokra vonatkozó 
sajátos műszaki és működési 
követelmények,
b) a vasúttársaság személyzetére, 
gördülőállományára és a szervezetére 



PR\853003HU.doc 41/92 PE456.628v01-00

HU

vonatkozó biztonsági követelmények;
c) az egészségügyi, biztonsági és szociális 
feltételekre, valamint a dolgozók és a 
fogyasztók jogaira vonatkozó 
rendelkezések;
d) az adott vasúti ágazatban valamennyi 
vasúttársaságra vonatkozó olyan 
követelmények, amelyek a fogyasztói 
előnyöket vagy fogyasztóvédelmet 
hivatottak nyújtani.
(2) A vasúttársaság bármikor 
felterjesztheti a Bizottsághoz a nemzeti jog 
uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének kérdését, 
valamint azt a kérdést, hogy az ilyen 
követelményeket 
megkülönböztetésmentesen alkalmazzák-
e.

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen 
irányelv rendelkezései nem teljesülnek, a 
Szerződés 258. cikkének sérelme nélkül 
véleményt nyilvánít az irányelv helyes 
végrehajtásáról.

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést a Bizottság kivette a szövegből, de azt vissza kell állítani a biztonság és a 
munkahelyi biztonság, a szociális körülmények, az egészségügy és a fogyasztóvédelem 
fontosságának hangsúlyozása érdekében.

Módosítás 57

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 

(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 
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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.

közzétételének költségét nem meghaladó 
díj ellenében beszerezhető. A vasúthálózat-
használati feltételeket az Unió legalább két 
hivatalos nyelvén közzé kell tenni, 
amelyek egyike az angol. A vasúthálózat-
használati feltételek tartalmát elektronikus 
formában, díjmentesen hozzáférhetővé kell 
tenni az Európai Vasúti Ügynökség 
honlapján.

Or. en

Indokolás

Az olyan világnyelv, mint az angol használatának elő kell segíteni a vasúthálózat-használati 
feltételek elemeinek megértését.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vasúthálózat használati feltételei 
meghatározzák a vasúttársaságok számára 
rendelkezésre álló infrastruktúra jellegét. E 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 
kérdéses vasúti és szolgáltatási 
infrastruktúra hozzáférésének feltételeivel 
kapcsolatos információkat. A vasúthálózat-
használati feltételek tartalmát a VI. 
melléklet rögzíti.

(2) A vasúthálózat használati feltételei 
meghatározzák a vasúttársaságok számára 
rendelkezésre álló infrastruktúra jellegét. E 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 
kérdéses vasúti és szolgáltatási 
infrastruktúra hozzáférésének feltételeivel 
kapcsolatos következő információkat:

a) a vasúttársaságok számára 
rendelkezésre álló infrastruktúra jellegét 
és a hozzáférés feltételeit rögzítő szakasz,
b) a díjszabási elvekkel és díjakkal 
foglalkozó szakasz,
c) a kapacitáselosztás elveiről és 
feltételeiről szóló szakasz. Az olyan 
szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetői, 
amelyek nem állnak a pályahálózat-
működtető ellenőrzése alatt, tájékoztatást 
nyújtanak az infrastruktúrához való 
hozzáférésért és a szolgáltatásokért 
fizetendő díjakról és a hozzáférés műszaki 
feltételeiről, amelyek felveendők a 
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vasúthálózat-használati feltételekbe.
d) az engedély iránti – a 25. cikkben 
említett – kérelemmel és a 2004/49/EK 
irányelvvel1 összhangban kibocsátott 
vasúti biztonsági tanúsítványokkal 
kapcsolatos információkról szóló szakasz,
e) a vasúti infrastruktúrához és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, 
valamint a 35. cikkben említett 
teljesítményösztönző rendszerrel 
kapcsolatos békéltető és fellebbezési 
eljárásokról szóló szakasz,
f) a III. mellékletben említett szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférésről és 
azok díjszabásáról szóló szakasz,
g) minta a pályahálózat-működtető és a 
kérelmező között a 42. cikkel összhangban 
kötendő keretmegállapodáshoz.
A vasúthálózat-használati feltételekben 

található információkat évente frissíteni 
kell, és azoknak összhangban kell állniuk 
a 2008/57/EK irányelv 35. cikke 
értelmében közzéteendő vasúti 
infrastruktúra-nyilvántartással, vagy 
hivatkozniuk kell arra. A nem 
megfelelően karbantartott és romló 
minőségű infrastruktúráról a 
felhasználókat időben értesíteni kell;
A Bizottság a tapasztalatok alapján a 60. 
cikkben említett eljárással összhangban a 
VI. melléklet 4. pontjának megfelelően 
módosíthatja és meghatározhatja az a) –
g) pontban szereplő információkat.
1 HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

Or. en

Indokolás

A vasúthálózat-használati feltételek szakaszainak listája az irányelv alapvető fontosságú 
elemének minősül. Az egyes szakaszok részleteit a Bizottság a rugalmasság lehetővé tétele 
érdekében módosíthatja. Ezen túlmenően, amennyiben az infrastruktúra minősége romlik, ezt 
korai előrejelző rendszerként működve közölni kell a felhasználókkal.
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Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők azon képviselői, 
akiknek a díjszabással kapcsolatos döntései 
kihatnak más pályahálózat-működtetők 
tevékenységére, együttműködnek annak 
érdekében, hogy a díjszabást 
összehangolják vagy az érintett 
infrastruktúra használata vonatkozásában 
nemzetközi szintű díjszabást vezessenek 
be. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pályahálózat-működtetők azon képviselői, 
akiknek a díjszabással kapcsolatos döntései 
kihatnak más pályahálózat-működtetők
tevékenységére, együttműködnek annak 
érdekében, hogy a díjszabást közösen 
összehangolják vagy az érintett 
infrastruktúra használata vonatkozásában 
nemzetközi szintű díjszabást vezessenek 
be.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás erősíti azt az elgondolást, hogy a pályahálózat-működtetőknek erősebb 
egymás közötti koordinációs struktúrákat kellene létrehozniuk.

Módosítás 60

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 az illetékes hatóság és a 
pályahálózat-működtető közötti, állami 
támogatást biztosító, legalább hét évre 
szóló szerződés révén végrehajtásra 
kerüljön.

Or. en

Indokolás

A vasúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó stratégiához hasonlóan a hosszabb többéves 
szerződéses szabályozás nagyobb tervezési biztonságot nyújt, nem csak a pályahálózat-
működtetőnek, hanem a teljes vasúti ágazatnak.
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Módosítás 61

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.

Or. en

Indokolás

A VII. melléklet az irányelv alapvető elemének minősül, ezért azt a Bizottság nem 
módosíthatja.

Módosítás 62

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 tagállamok a közúti 
árufuvarozás tekintetében az uniós 
jogszabályok szerint a zajhatásokból eredő 
költséget számítanak fel, a pályahasználati 
díjaknak az adott tagállamban meg kell 
felelniük a VIII. melléklet 2. pontjában 
meghatározott követelményeknek, azaz 
figyelembe kell venni az adott vonat 
közlekedtetése által okozott zajhatások 
költségét. A pályahasználati díjak 
módosításának lehetővé kell tennie a 
vasúti járművek elérhető 
leggazdaságosabb, alacsony zajszintű 
féktechnológiával történő utólagos 
felszerelésére irányuló beruházások 
ellentételezését. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az ilyen 
differenciált díjak bevezetése ne járjon 
káros hatással a pályahálózat-működtető 
pénzügyi egyensúlyára.

Or. en
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Indokolás

A zaj forrásnál történő csökkentését célzó intézkedések a leginkább költséghatékonyak.
Ennélfogva a régebbi vasúti kocsik utólagos felszerelésének ösztönző rendszere kevésbé 
költséges, mint az infrastruktúra módosítását célzó intézkedések. A rendszer nem 
eredményezhet szükségtelen pótlólagos anyagi terhet az infrastruktúrára. A vasúti 
árufuvarozási szolgáltatások körülbelül 50 %-a nemzetközi, és ezért európai rendszerre van 
szükség. A Bizottság 2005-ben fogadta el a vasúti zajra vonatkozó műszaki átjárhatósági 
előírásokat (a zajról szóló ÁME-t). Ezek a határértékek azonban csak az EU-ban használt új 
és felújított gördülőállományra vonatkoznak.

Módosítás 63

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 a piac ezt lehetővé teszi, a 
tagállamok a pályahálózat-működtető 
felmerült költségeinek teljes 
megtérülése érdekében, az optimális 
versenyképesség garantálása mellett 
hatékony, átlátható és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes elvek 
alapján felárat számíthatnak fel.

Or. en

Indokolás
A díjfeláraknak lehetségesnek kell lenniük, ha a piac elbírja. A bekezdés utolsó mondata 
feleslegesnek minősül.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

melléklet 3. pontjában megjelölt eljárással
összhangban határozzák meg.

Or. en

Indokolás

A VIII. melléklet 3. pontja annak biztosítása érdekében módosul, hogy a piaci szegmenseket a 
nemzeti szabályozó szervezet határozza meg.

Módosítás 65

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

Mivel a VIII. melléklet 3. pontja módosul annak biztosítása érdekében, hogy a piaci 
szegmenseket a nemzeti szabályozó szervezet határozza meg, a Bizottságra történő hatáskör-
átruházás nem szükséges.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. 

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. 



PE456.628v01-00 48/92 PR\853003HU.doc

HU

A pályahálózat-működtetőnek képesnek 
kell lennie annak biztosítására, hogy az 
ilyen csökkentés ne eredményezzen 
bevételvesztést. Ezt a csökkentést 
ugyanazon a vasútvonalon az ETCS-
berendezéssel nem felszerelt vonatok 
magasabb díjának kell ellensúlyoznia.

Or. en

Indokolás

A vonatok ETCS-rendszerrel való felszerelését olyan jutalmazási-büntetési rendszerrel kell 
támogatni, amely nem eredményezi a pályahálózat-működtető forrásainak csökkenését. A 
jutalmazási-büntetési rendszer végrehajtásában előnyben részesítendő a vasútvonalon 
alapuló megközelítés.

Módosítás 67

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. 

A VIII. melléklet 5. pontja a tapasztalatok 
alapján az ERTMS-rendszer további 
népszerűsítése érdekében módosítható a 
60. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a VIII. melléklet 5. pontjának módosításakor követendő célkitűzés 
meghatározása.

Módosítás 68

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.

A teljesítményösztönző rendszer alapelvei 
a hálózat egészére vonatkozó, következő 
elemeket tartalmazzák:



PR\853003HU.doc 49/92 PE456.628v01-00

HU

a) a szolgáltatási minőség megállapodás 
szerinti szintjének elérése és a szolgáltatás 
gazdasági életképességének megőrzése 
érdekében a pályahálózat-működtető a 
szabályozó szervezet jóváhagyása után 
megállapodik a kérelmezőkkel a 
teljesítményösztönző rendszer fő 
paramétereiről, különösen a késések 
költségéről, valamint a 
teljesítményösztönző rendszer alapján 
történő kifizetéseknek mind az egyes 
közlekedtetett vonatokra, mind az egyes 
vasúttársaságok összes közlekedtetett 
vonatára egy adott időszakon belül 
vonatkozó küszöbértékéről,
b) a pályahálózat-működtető a vonat 
közlekedtetése előtt legkésőbb 5 nappal 
közli a vasúttársaságokkal a késések 
számításának alapjául szolgáló 
menetrendet,
c) más létező jogorvoslati lehetőségek és 
az 50. cikk rendelkezéseinek sérelme 
nélkül a teljesítményösztönző rendszerrel 
kapcsolatban keletkező viták esetére 
békéltető eljárás áll rendelkezésre a viták 
gyors megoldására. Ezen eljárás 
alkalmazása esetén a határozatot 10 
munkanapon belül meg kell hozni.
d) a pályahálózat-működtető évente 
egyszer közzéteszi a szolgáltatási 
minőségnek a vasúttársaságok által elért 
éves átlagos szintjét a teljesítményösztönző 
rendszerben megállapított fő paraméterek 
alapján.

Or. en

Indokolás

Ezek a bekezdések megegyeznek a VIII. melléklet 4. pontja a), b), g) és h) pontjával. Ezek az 
irányelv alapvető elemei, mivel a teljesítményösztönző rendszer fő paramétereit és eljárási 
vonatkozásait állapítják meg.
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Módosítás 69

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.

A VIII. melléklet teljesítményösztönző 
rendszerre vonatkozó további elemeket 
tartalmazó 4. pontja a tapasztalatok 
alapján módosítható a 60. cikkben 
említett eljárásnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A VIII. melléklet 4. pontja fő elemeinek a fő szövegbe történő áttételét követően a melléklet a 
teljesítményösztönző rendszer olyan részletesebb elemeit tartalmazza, amelyeket a Bizottság 
módosíthat. Ezzel a szükséges fokú rugalmasság biztosítható.

Módosítás 70

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. Az ilyen 
infrastruktúrakapacitást kérelmezők 
vasúttársaságot jelölnek ki a 
pályahálózat-működtetővel való 
megállapodás 28. cikknek megfelelően 
történő megkötésére.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 
913/2010/EU rendelet szövegét veszi át.
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Módosítás 71

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.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában 
követendő kritériumokat a tapasztalatok 
alapján a 60. cikkben említett eljárásnak
megfelelően lehet módosítani.

Or. en

Indokolás

Az eredeti „részletesen meghatározzák a […] követendő kritériumokat” szóhasználat arra 
enged következtetni, hogy a rendelkezés célja a jogi aktus kiegészítése. Hogy a Bizottság ezt 
megtehesse, erre átruházott hatáskörrel kell rendelkeznie.

Módosítás 72

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. Az 55. cikkben említett 
szabályozó szervezet felügyeli a 
konzultációs folyamatot annak biztosítása 
érdekében, hogy azt 
megkülönböztetésmentes módon 
folytassák le.

Or. en

Indokolás

A szabályozó szervezetnek nem szabad belefolynia a pályahálózat-üzemeltető üzleti 
döntéseibe, mivel ez kockáztathatja tárgyilagos mérlegelő pozícióját.
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Módosítás 73

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) 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.

Továbbá bármely, a közszolgáltatási 
szerződések odaítélésében részt vevő 
illetékes hatóságtól függetlenül kell 
működnie. A szabályozó szervezet 
rendelkezésére kell bocsátani az 56. cikkel 
ráruházott feladatok végrehajtásához 
szükséges szervezeti kapacitást.

Or. en

Indokolás

Ez az elem az eredeti 56. cikkből lett átvéve. Idehelyezését a szöveg nagyobb fokú 
egyértelműsége indokolja.

Módosítás 74

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 

(3) A vasúti ágazati szabályozó 
szervezet elnökét és igazgatótanácsát 
egyértelmű, a függetlenséget garantáló 
szabályok alapján, határozott időre a 
nemzeti parlamentek nevezik ki, és 
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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.

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

Indokolás

A vasúti ágazati szabályozó szervezet elnökére és igazgatótanácsára vonatkozó döntés fontos 
politikai döntés, amelyet a legnagyobb fokú legitimitás biztosítása érdekében a nemzeti 
parlamentnek kell meghoznia.

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) engedélyezési döntések olyan 
esetekben, amikor a szabályozó szervezet 
nem azonos az engedélyeket a 16. cikknek 
megfelelően kibocsátó szervezettel.

Or. en

Indokolás

A szabályozó szervezeteknek hatáskörrel kell rendelkezniük a kiadott engedélyek terén 
benyújtott panaszok elbírálása terén is.



PE456.628v01-00 54/92 PR\853003HU.doc

HU

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó szervezet legfeljebb két 
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 
megkövetelheti a döntés módosítását az 
általa előrebocsátott iránymutatásoknak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a szabályozó szervezetre vonatkozó cikkek átszerkesztése az egyértelműség 
fokozása érdekében. A módosítás az 56. cikk (5) bekezdésének első és harmadik albekezdésére 
vonatkozik.

Módosítás 77

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 

(2) A szabályozó szervezet jogköre kiterjed 
a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére és a nemkívánatos 
fejlemények korrekciójára és az (1) 
bekezdés a)–ga) pontjainak saját 
kezdeményezésére és a kérelmezők közötti 
hátrányos megkülönböztetés elkerülésére
történő felülvizsgálására, többek között 
megfelelő korrekciós intézkedések útján.
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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.

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.
Ebből a célból a szabályozó szervezet 
szorosan együttműködik az átjárhatóságot 
lehetővé tevő rendszerelemek 
megfelelőségének vagy 
alkalmazhatóságának és az alrendszerek 
EK-hitelesítési eljárásának a 2008/57/EK 
irányelvvel összhangban történő 
értékeléséért felelős nemzeti biztonsági 
hatósággal; 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a szabályozó szervezetre vonatkozó cikkek átszerkesztése az egyértelműség 
fokozása érdekében. Egyes elemek az 55. cikkből kerültek át ide, egy kiegészítés pedig az 56. 
cikk (5) bekezdésének első albekezdésének átvételét szolgálja. A szöveg egy új elemmel 
egészül ki annak biztosítására, hogy a biztonsági előírásokkal nem élnek vissza a potenciális 
versenytársak piacra lépésének megakadályozása érdekében. Az átjárhatóságról szóló 
2008/57/EK irányelv pontosan ennek biztosítását szolgálja.

Módosítás 78

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A szabályozó szervezet ellenőrzi, hogy 
a vasúttársaságok és a pályahálózat-
működtetők számvitele megfelel-e a 6. 
cikkben az elkülönített számvitelre 
vonatkozó rendelkezésekben.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a szabályozó szervezetre vonatkozó cikkek átszerkesztése az egyértelműség 
fokozása érdekében. A módosítás az 56. cikk (8) bekezdésének tartalmát veszi át. A szabályozó 
szervezet a hatásköreit felsoroló 56a. (új) cikk (3) bekezdésében előírtak szerint 
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vizsgálatokkal ellenőrizheti a számviteli elkülönítést.

Módosítás 79

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A szabályozó szervezet a 10. cikk (2) 
bekezdésével összhangban meghatározza, 
hogy a szolgáltatás fő célja az utasok 
eltérő tagállamban található állomások 
közötti szállítása, és a 11. cikk (2) 
bekezdésével összhangban azt, hogy a 
közszolgáltatási szerződés gazdasági 
egyensúlyát sértik-e a 10. cikk szerinti 
olyan szolgáltatások, amelyek egy vagy 
több közszolgáltatási szerződés hatálya alá 
tartozó kiindulási és célállomás között 
zajlanak.

Or. en

Indokolás

A 11. cikk a szabályozó szervezetre ruházza az annak meghatározására szolgáló hatáskört, 
hogy a közszolgáltatás gazdasági egyensúlya sérül-e. A nagyobb egyértelműség érdekében ez 
itt újra szerepel, kiegészítve a szervezet hatásköreinek listáját.

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A szabályozó szervezet értesíti a 
Bizottságot az (1) – (3b) bekezdéshez 
kapcsolódó határozatok tervezetéről. A 
Bizottság két héten belül értékeli a 
határozattervezet uniós joggal való 
összeegyeztethetőségét, és szükség esetén 
változtatásokat kér. Ebben az esetben az 
(1) bekezdésben és a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett kéthónapos 
határidő egy hónappal meghosszabbodik.
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A szabályozó szervezet határozatát a 
meghosszabbított határidőn belül fogadja 
el, figyelembe véve a Bizottság által kért 
változtatásokat. Ha a Bizottság nem 
nyilvánít véleményt, a szabályozó szervezet 
határozatának meghozatalára az eredeti 
kéthónapos határidő az irányadó.

Or. en

Indokolás

A szabályozó szervezetnek határozatát két hónapon belül kell elfogadnia. Javasolt, hogy a 
Bizottságot valamennyi határozatról értesítsék azok uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében. Ha a Bizottság változtatásokat kér, a 
kéthónapos határidő egy hónappal meghosszabbítható.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4, 5, 6, 7 és 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabályozó szervezetnek joga van a 
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.

törölve

(5) A szabályozó szervezet az összes 
információ beérkezésétől számított 
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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 határozata az 
abban érintett valamennyi félre nézve 
kötelező, és azt más közigazgatási hatóság 
nem vizsgálhatja felül. A szabályozó 
szervezetnek lehetősége van arra, hogy 
határozatainak megfelelő szankciókkal –
beleértve a bírság kivetését is – érvényt 
szerezzen.
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.
(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó szervezet által hozott 
határozatok bírósági felülvizsgálatnak 
legyenek alávethetők. A jogorvoslati 
kérelemnek csak akkor lehet halasztó 
hatálya a szabályozó szervezet 
határozatára, ha a jogorvoslatot tárgyaló 
bíróság megállapítja, hogy a szabályozó 
szervezet határozatának közvetlen hatása 
visszafordíthatatlan károkat okozhat a 
fellebbező számára.
(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó szervezet közzétegye a 
konfliktusrendezésről, valamint a 
pályahálózat-működtető k és a III. 
mellékletben felsorolt szolgáltatásokat 
nyújtók határozataival kapcsolatos 
fellebbezési eljárásokról szóló 
információkat.
(8) A szabályozó szervezetnek jogában áll 
a pályahálózat-működtetőknél vagy adott 
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esetben a vasúttársaságoknál 
ellenőrzéseket végezni vagy külső 
ellenőrzéseket kezdeményezni annak 
ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-
e a 6. cikkben megállapított, a számviteli 
elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek. 
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

Az e módosítással törlendő bekezdések kissé eltérő megfogalmazással a módosított 56. cikkbe 
és az 56a. (új) cikkbe kerültek át a nagyobb egyértelműség érdekében.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
56 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56a. cikk
A szabályozó szervezet hatáskörei

(1) A szabályozó szervezet az 56. cikkben 
felsorolt feladatok ellátása érdekében a 
következő hatáskörökkel rendelkezik:
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a) határozatainak megfelelő szankciókkal 
érvényt szerez, bírságokat is beleértve. A 
szabályozó szervezet határozata az abban 
érintett valamennyi félre nézve kötelező, 
és azt más közigazgatási hatóság nem 
vizsgálhatja felül.
b) bekérheti a pályahálózat-működtetőtől, 
a kérelmezőktől és bármely más érintett 
harmadik féltől a kérdéses tagállamban a 
tárggyal kapcsolatos információkat, és e 
kéréseknek megfelelő szankciókkal 
szerezhet érvényt, ideértve a bírságokat. A 
szabályozó szervezet rendelkezésére 
bocsátandó információ felölel minden 
olyan adatot, amelyet a szabályozó 
szervezet jogorvoslati funkciója és a vasúti 
szolgáltatások piacán zajló verseny 
figyelemmel kísérésére vonatkozó 
funkciója keretében kér. Ebbe a 
statisztikai és piacfigyelési célokhoz 
szükséges adatok is beletartoznak. A kért 
információkat haladéktalanul a szervezet 
rendelkezésére kell bocsátani.
c) a pályahálózat-működtetőknél vagy 
adott esetben a vasúttársaságoknál 
ellenőrzések végzése vagy külső 
ellenőrzések kezdeményezése annak 
ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-
e a 6. cikkben megállapított, a számviteli 
elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó szervezet által hozott 
határozatok bírósági felülvizsgálatnak 
legyenek alávethetők. A fellebbezésnek a 
szabályozó szervezet határozatának 
végrehajtására halasztó hatálya nincsen. 
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó szervezet által hozott 
határozatokat közzétegyék.
(4) 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, részletes 
pénzügyi jelentést bocsásson a szabályozó 
szervezet rendelkezésére, hogy az el tudja 
látni különböző feladatait. E pénzügyi 
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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

Az új cikk a nagyobb egyértelműség érdekében került bevezetésre. Módosítás nélkül felsorolja 
a szabályozó szervezetre a szöveg különböző részeiben ruházott hatásköröket.

Módosítás 83

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 a 
Bizottság meghívására és elnöklete mellett 
rendszeres időközönként ülést tartó 
hálózatban dolgoznak együtt. A Bizottság 
ebből a célból biztosítja a szabályozó 
szervezetek közötti aktív együttműködést.

Or. en

Indokolás

A szabályozó szervezetek hálózatát – a hálózat erőteljes támogatása érdekében – a 
Bizottságnak kell vezetnie.
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Módosítás 84

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság adatbázist hoz létre, amelybe a 
nemzeti szabályozó szervezetek feltöltik az 
összes panaszeljárásra vonatkozó adatot, 
úgy mint a panasz keltét, a saját 
kezdeményezésű eljárás megindulását, az 
érintett feleket, az eljárás fő kérdéseit és a 
vasúti jogszabályok értelmezési 
problémáit.

Or. en

Indokolás

A szabályozó szervezeteknél tett panaszok tekintetében több információ szükséges. Az 
információk segíteni fognak egy megbízható adatbázis összeállításában, amely lehetővé teszi 
a tagállami fejlemények figyelemmel kísérését és összehasonlítását.

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A Bizottság saját kezdeményezésére 
részt vesz az 57. cikk (2) – (6) 
bekezdésében felsorolt tevékenységekben, 
amiről folyamatos tájékoztatja az 
szabályozó szervezetek (1) bekezdésben 
említett hálózatát.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak jogosultnak kell lennie a több egyedi szabályozó szervezet együttműködési 
tevékenységében való szabad részvételre a szabályozó szervezetek hálózatán kívül is. A 
hálózatot az ilyen fejleményekről tájékoztatni kell.
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Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés

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
megfelelően végrehajtási aktusként kell 
elfogadni.

(7) A szabályozó szervezetek (1) 
bekezdés szerint létrehozott hálózata 
közös elveket és gyakorlatokat 
dolgoznak ki azokra a döntésekre 
vonatkozóan, amelyekre ezen irányelv 
alapján jogosultak. A Bizottság a 60. 
cikkben említett eljárásnak 
megfelelően közös elveket és 
gyakorlatokat fogadhat és egészíthet ki.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az 57. cikkhez a szabályozó szervezetek hálózatának 
beiktatása érdekében javasolt strukturális változtatásokkal. A határozathozatal elvei és 
gyakorlatai az irányelv nem alapvető elemeinek minősülnek, amelyek fejleményei tekintetében 
a Bizottságnak átruházott hatásköröket kell kapnia. Ezek a szabályok túlmutatnak az egyszerű 
végrehajtási rendelkezéseken.

Módosítás 87

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.

A szabályozó szervezetek hálózata 
továbbá felülvizsgálja 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.

Or. en
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Indokolás
Ez a módosítás összhangban van az 57. cikkhez javasolt strukturális változtatásokkal. Annak 
tartalmát nem változtatja meg.

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57a. cikk
A Bizottság az irányelv átültetése után egy 
évvel jelentést terjeszt be a szabályozó 
szervezetek e cikknek megfelelő 
együttműködéséről és adott esetben 
jogalkotási javaslatot tesz a nemzeti 
szabályozó szervezetek 
együttműködésének tapasztalatai alapján 
egy európai szabályozó szervezet 
létrehozására.

Or. en

Indokolás

Középtávon a nemzeti szabályozó szervezetek hálózatának és a Bizottság figyelemmel kísérési 
feladatainak el kell vezetnie egy európai szabályozó létrehozásához, ami tovább erősíti az EU 
vasúti piacának felügyeletét. Ennek létrehozásához értékesek lesznek a nemzeti szabályozó 
szervezetek tapasztalatai.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
59 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59a. cikk
Átruházott hatáskör

A Bizottság felhatalmazást kap a 60. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a 
következők tekintetében: a 15. cikk 
szerinti piacfelügyelet terjedelme, a 27. 
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cikk szerinti vasúthálózat-használati 
feltételek egyes részleteinek 
meghatározása, a 31. cikk szerinti 
díjszabás egyes elvei, az ETCS-
berendezések miatti, a 32. cikk (3) 
bekezdése szerinti ideiglenes 
díjcsökkentés, a 35. cikknek megfelelő 
teljesítményösztönző rendszer egyes 
elemei, az infrastruktúrakérelmezőkre 
vonatkozó, a 41. cikk szerinti 
követelmények tekintetében követendő 
kritériumok, a 43. cikk szerinti elosztási 
folyamat ütemterve, az 56a. cikk szerinti 
pénzügyi jelentések és a szabályozó 
szervezetek által az 57. cikknek 
megfelelően kialakított döntéshozatali 
közös elvek és gyakorlatok.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új, 2011-es intézményközi értelmezése megkívánja 
egyes szabványos rendelkezések használatát, amelyek itt felváltják a Bizottság szóhasználatát.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60 cikk
A felhatalmazás gyakorlása

törölve

(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 
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albekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört az Európai 
Parlament és a Tanács határozatlan időre 
a Bizottságra ruházzák.
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
intézkedés elfogadásával egyidejűleg 
értesíti arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, a 
Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának feltételeit a 61. és 62. cikk 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új, 2011-es intézményközi értelmezése megkívánja 
egyes szabványos rendelkezések használatát, amelyek a 60. cikkben felváltják a Bizottság 
szóhasználatát.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
60 a cikk új

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

A Bizottság az alap jogi aktus 
hatálybalépését követő ötéves időszakra az 
15. cikk (5) bekezdésében, a 27. cikk (2) 
bekezdésében, a 31. cikk (3) és (5) 
bekezdésében, a 32. cikk (3) 
bekezdésében, a 35.cikk (2) bekezdésében, 
a 41. cikk (3) bekezdésében, a 43. cikk (1) 
bekezdésében, az 56a. cikk (6) 
bekezdésében és az 57. cikk (7) 
bekezdésében említett átruházott hatáskört 
kap. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A 
hatáskör-átruházás a korábbinak 
megfelelő időtartamra hallgatólagosan 
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meghosszabbodik, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács az egyes 
időszakok vége előtt legkésőbb három 
hónappal a meghosszabbítás ellen nem 
emel kifogást.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 15. cikk (5) 
bekezdésében, a 27. cikk (2) 
bekezdésében, a 31. cikk (3) és (5) 
bekezdésében, a 32. cikk (3) bekezdésében 
a 35.cikk (2) bekezdésében, a 41. cikk (3) 
bekezdésében, a 43. cikk (1) 
bekezdésében, az 56a. cikk (6) 
bekezdésében és az 57. cikk (7) 
bekezdésében említett átruházott 
hatáskört. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott hatáskör-átruházást. A 
visszavonás a határozatnak az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
meghatározott későbbi napon lép 
hatályba. Ez nem érinti a már hatályos, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
intézkedés elfogadásával egyidejűleg 
értesíti arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 15. cikk (5) bekezdése, a 27. cikk (2) 
bekezdése, a 31. cikk (3) és (5) bekezdése, 
a 32. cikk (3) bekezdése, a 35.cikk (2) 
bekezdése, a 41. cikk (3) bekezdése, a 43. 
cikk (1) bekezdése, az 56a. cikk (6) 
bekezdése és az 57. cikk (7) bekezdése 
alapján elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok csak akkor lépnek 
hatályba, ha azok ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem emelt 
kifogást az adott jogi aktus Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak történő 
bejelentésétől számított két hónapon belül, 
illetve ezen határidő lejárata előtt az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 
fog kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
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kezdeményezésére ez a határidő 2 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új, 2011-es intézményközi értelmezése megkívánja 
egyes szabványos rendelkezések használatát, amelyek itt felváltják a Bizottság szóhasználatát.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61 cikk
A felhatalmazás visszavonása

törölve

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 60. cikk (1) bekezdésében 
említett hatáskör-átruházást.
(2) Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntése érdekében, hogy 
visszavonásra kerüljön-e a felhatalmazás, 
legkésőbb a végső határozat meghozatala 
előtt egy hónappal tájékoztatja arról a 
másik jogalkotót és a Bizottságot, 
megjelölve az esetleges visszavonás 
tárgyát képező felhatalmazást, valamint a 
visszavonás indokait.
(3) A visszavonásról szóló határozat véget 
vet az abban foglalt hatáskör-
átruházásnak. A határozat azonnal vagy a 
benne megjelölt későbbi időponttól 
hatályos. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. A határozatot 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki 
kell hirdetni.

Or. en
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Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új, 2011-es intézményközi értelmezésének megfelelően 
ezt a cikket el kell hagyni, mivel tartalma átkerült a 60a. cikkbe.

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

62 cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló 

intézkedésekkel szemben

törölve

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben az értesítés 
időpontjától kezdődő két hónapos 
határidőn belül. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam egy hónappal 
meghosszabbítható.
(2) Amennyiben ezen időszak lejártakor 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt kifogást a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, vagy 
amennyiben ezt megelőzően az Európai 
Parlament és a Tanács értesítette a 
Bizottságot arról a döntéséről, hogy nem 
emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus a benne szereplő 
rendelkezésekben megjelölt időpontban 
hatályba lép.
(3) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 
lép hatályba. Az érintett intézmény 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szembeni kifogását.

Or. en
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Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új, 2011-es intézményközi értelmezésének megfelelően 
ezt a cikket el kell hagyni, mivel tartalma átkerült a 60a. cikkbe.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Szerződés 258. cikkének sérelme nélkül 
a határozat meghozatalától számított 
egyhónapos határidőn belül bármely 
tagállam a Tanácshoz fordulhat a 
Bizottság határozatával kapcsolatban. A 
Tanács minősített többséggel az 
előterjesztéstől számított egy hónapon 
belül attól eltérő határozatot hozhat.

A Bizottság egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére egyedi esetekben 
megvizsgálhatja ezen irányelv 
rendelkezéseinek alkalmazását és 
végrehajtását, és a 64. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően határozatot fogad el.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás közelebb hozza a bekezdést a végrehajtási aktusok szabványos eljárásához. A 
vizsgálati eljárásra utaló 64. cikk (3) bekezdésére való hivatkozás közel áll az eredeti 63. cikk 
(2) bekezdésének tartalmához.

Módosítás 95

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

Or. en
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Indokolás

A módosítás abból a célból került a szövegbe, hogy még pontosabban meghatározza azt, hogy 
a Bizottság mely cikkek tekintetében fogadhat el végrehajtási intézkedéseket.

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. (1) A Bizottságot az ezzel az irányelvvel 
létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság 
a 182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottság.

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai jellegű módosítás, amely összhangba hozza a szöveget a Bizottság 
végrehajtási jogköreinek gyakorlására vonatkozó jogszabály közelmúltbeli változásával, és 
meghatározza az e bekezdésben említett bizottságot.

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, 8. cikkének 
rendelkezéseire is figyelemmel.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozások 
esetén a 182/2011/EU rendelet 4. és 11. 
cikkét kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai jellegű módosítás, amely összhangba hozza a szöveget a Bizottság 
végrehajtási jogköreinek gyakorlására vonatkozó jogszabály közelmúltbeli változásával.
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Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, 8. cikkének 
rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre való hivatkozások 
esetén a 182/2011/EU rendelet 5. és 11. 
cikkét kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai jellegű módosítás, amely összhangba hozza a szöveget a Bizottság 
végrehajtási jogköreinek gyakorlására vonatkozó jogszabály közelmúltbeli változásával.

Módosítás 99

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– személypályaudvarok.

Or. en

Indokolás

A személypályaudvaroknak szerepelniük kell azon infrastruktúraelemek listáján, amelyért a 
pályahálózat-működtető felelős.

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
II. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. MELLÉKLET törölve 
A pályahálózat-működtető által ellátott 
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alapvető funkciók
(hivatkozás a 7. cikkben)

A 7. cikkben említett alapvető funkciók 
jegyzéke:
– 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 
meghatározását és beszedését,

Or. en

Indokolás

A II. mellékletet beépítették a 7. cikkbe, mivel a szöveg alapvető elemének minősül.

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
III 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, ideértve az 
utastájékoztatási szolgáltatásokat és a
megfelelő menetjegy-kiadási helyet is;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás írja elő, hogy a vasúttársaságnak a személypályaudvarokon megfelelő helyet 
kell biztosítani jegyeladási és tájékoztatási célokra.
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Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A vasúttársaságoknál és a 
pályahálózat-működtetőknél alkalmazott 
személyzet szociális körülményei az előző 
év végén.

Or. en

Indokolás

A vasúti piac fejleményeiről összegyűjtendő és a Bizottságnak megküldendő információk 
körébe kell tartoznia az ágazat szociális körülményei alakulása adatainak is.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. A 2004/49/EK irányelvben 
meghatározott váratlan események, 
balesetek és súlyos balesetek az előző év 
során.

Or. en

Indokolás

A vasúti piac fejleményeiről összegyűjtendő és a Bizottságnak megküldendő információk 
körébe kell tartoznia az uniós tagállamok vasúti biztonsági helyzete alakulására vonatkozó 
adatoknak is.
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Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
V. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V. MELLÉKLET törölve
Megfelelő pénzügyi helyzet
(hivatkozás a 20. cikkben)

1. A megfelelő pénzügyi helyzet igazolható 
a vasúti vállalkozás éves beszámolójával, 
vagy amennyiben az engedélyért 
folyamodó társaság nem tud 
rendelkezésre bocsátani beszámolókat, 
akkor az éves mérleggel. Részletes 
adatokat kell biztosítani, különösen a 
következőkre vonatkozóan:
a) rendelkezésre álló anyagi eszközök, 
amelyek tartalmazzák a banki egyenleget, 
zálogjoggal biztosított folyószámlahitel-
tartalékokat és kölcsönöket;
b) biztosítékként rendelkezésre álló pénz 
és eszközök;
c) működő tőke;
d) kapcsolódó költségek, amelyek 
tartalmazzák a járművek, telekingatlan, 
épületek, berendezések és 
gördülőállomány beszerzési árát;
e) a vasúttársaság vagyonának terhei.
2. Az engedélyért folyamodó vállalkozás 
különösen abban az esetben nincs 
megfelelő pénzügyi helyzetben, ha 
tevékenységének eredményeképpen 
tetemes összegű adóhátraléka vagy 
elmaradt társadalombiztosítási befizetése 
halmozódott fel.
3. A hatóság elsősorban a könyvvizsgálói 
jelentést, továbbá bankoktól, 
takarékbankoktól, könyvelőtől vagy 
könyvvizsgálótól származó megfelelő 
dokumentumok benyújtását követelheti.
Ezeknek a dokumentumoknak az 1. 
pontban felsorolt tételekről kell 
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információkkal szolgálniuk.

Or. en

Indokolás

Ezt a mellékletet beépítették a 20. cikkbe, mivel tartalma a szöveg alapvető elemének minősül.

Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 27. cikkben említett vasúthálózat-
használati feltételeknek az alábbi 
információkat kell tartalmazniuk:

A 27. cikkben említett vasúthálózat-
használati feltételek szakaszainak az alábbi 
információkat kell tartalmazniuk:

Or. en

Indokolás

Mivel a VI. melléklet fő elemei átkerültek a 27. cikkbe, módosítani kell a mellékletet bevezető 
mondatot.

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont 

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.

törölve

Or. en
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Indokolás

A VI. melléklet e része átkerült a 27. cikkbe.

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
VI 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 
kapcsolatos információkat.

2. A díjszabási elvekkel és díjakkal 
foglalkozó szakasznak 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) bekezdésétől a 36. 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 szöveg módosítandó, mivel a VI. melléklet részei átkerültek a 27. cikkbe.

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapacitáselosztás elveiről és feltételeiről 
szóló szakasz. E szakasz rögzíti a 
vasúttársaságok rendelkezésére álló 
infrastruktúra általános jellemzőit és a 
használatával kapcsolatos esetleges 
korlátozásokat, beleértve a fenntartás 

A kapacitáselosztás elveiről és feltételeiről 
szóló szakasz rögzíti a vasúttársaságok 
rendelkezésére álló infrastruktúra általános 
jellemzőit és a használatával kapcsolatos 
esetleges korlátozásokat, beleértve a 
fenntartás várható kapacitásigényeit.
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várható kapacitásigényeit. Rögzíti továbbá 
a kapacitáselosztásra vonatkozó eljárásokat 
és határidőket. Tartalmazza a folyamat 
során alkalmazandó különös feltételeket, 
mindenekelőtt:

Rögzíti továbbá a kapacitáselosztásra 
vonatkozó eljárásokat és határidőket. 
Tartalmazza a folyamat során 
alkalmazandó különös feltételeket, 
mindenekelőtt:

Or. en

Indokolás

A szöveg módosítandó, mivel a VI. melléklet részei átkerültek a 27. cikkbe.

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 és 5 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az engedély iránti – a 25. cikkben 
említett – kérelemmel és a 2004/49/EK 
irányelvvel1 összhangban kibocsátott 
vasúti biztonsági tanúsítványokkal 
kapcsolatos információkról szóló szakasz.

törölve

5. A vasúti infrastruktúrához és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, 
valamint a 35. cikkben említett 
teljesítményösztönző rendszerrel 
kapcsolatos békéltető és fellebbezési 
eljárásokról szóló szakasz.

Or. en

Indokolás

A VI. melléklet e részei átkerültek a 27. cikkbe.

                                               
1 HL L 164., 2004. 04. 30., 44. o.



PR\853003HU.doc 79/92 PE456.628v01-00

HU

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 A III. mellékletben említett szolgáltatási 
infrastruktúrához való hozzáférésről és 
azok díjszabásáról szóló szakasz. Az olyan 
szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetői, 
amelyek nem állnak a pályahálózat-
működtető ellenőrzése alatt, tájékoztatást 
nyújtanak az infrastruktúrához való 
hozzáférésért és a szolgáltatásokért 
fizetendő díjakról és a hozzáférés műszaki 
feltételeiről, amelyek felveendők a 
vasúthálózat-használati feltételekbe.

törölve

Or. en

Indokolás

A VI. melléklet e része átkerült a 27. cikkbe.

Módosítás 111

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 7 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Minta a pályahálózat-működtető és a 
kérelmező között a 42. cikkel összhangban 
kötendő keretmegállapodáshoz.

törölve

Or. en

Indokolás

A VI. melléklet e része átkerült a 27. cikkbe.
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Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Azok az infrastruktúrák és szolgáltatási 
infrastruktúrák, amelyekre a szerződés 
vonatkozik, a III. mellékletnek megfelelő 
szerkezetben. Ez a pont magában foglal 
minden infrastruktúra-fejlesztési kérdést, 
beleértve a már üzemelő infrastruktúra 
karbantartását és felújítását is. Új 
infrastruktúra építése esetén ezt a tényt 
különálló elemként lehet feltüntetni;

1. Azok az infrastruktúrák és szolgáltatási 
infrastruktúrák, amelyekre a szerződés 
vonatkozik, a III. mellékletnek megfelelő 
szerkezetben. Ez a pont magában foglal 
minden, a már üzemelő infrastruktúra 
karbantartásával és felújításával 
kapcsolatos kérdést. Új infrastruktúra 
építése esetén ezt a tényt különálló 
elemként lehet feltüntetni;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja a szöveget annak biztosítása érdekében, hogy az új infrastruktúra 
építését ne legyen kötelező felvenni a többéves szerződéses megállapodásokba.

Módosítás 113

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a III. mellékletben felsorolt 
infrastrukturális szolgáltatásokra, a 
karbantartásra, az új infrastruktúra 
építésére, illetve a fennálló karbantartási 
lemaradások kezelésére fordítandó 
szerződéses kifizetések szerkezete;

2. a III. mellékletben felsorolt 
infrastrukturális szolgáltatásokra, a 
karbantartásra, felújításra és 
korszerűsítésre, illetve a fennálló 
karbantartási lemaradások kezelésére 
fordítandó szerződéses kifizetések 
szerkezete; az új infrastruktúrára 
vonatkozó kifizetések külön tételként 
szerepeltethetőek;

Or. en

Indokolás

A többéves szerződés alapesetben csak a meglévő vasúti infrastruktúrára terjed ki. Az új 
infrastruktúrára történő kifizetések csak lehetőséget jelentenek.
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Módosítás 114

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vonat teljesítménye és a fogyasztói 
elégedettség,

a) a vonat teljesítménye és a fogyasztói 
elégedettség, különösen az infrastruktúra 
minősége és a vonat megbízhatósága 
tekintetében;

Or. en

Indokolás

A kritériumoknak és a céloknak részletesebbnek kell lenniük a vonatok teljesítményét illetően, 
a mostani rendelkezés pontatlan.

Módosítás 115

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 3 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hálózati kapacitás: b) hálózati kapacitás és az infrastruktúra 
elérhetősége,

Or. en

Indokolás

A hálózat teljesítményét is értékelni kell a pályahálózat-üzemeltető azon képessége alapján, 
hogy miként tudja annak elérhetőségét biztosítani. A pályahálózat-üzemeltetőt ezzel kell 
ösztönözni az infrastruktúra legnagyobb fokú elérhetőségének biztosítására.

Módosítás 116

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. mechanizmus annak biztosítására, hogy 7. mechanizmus annak biztosítására, hogy 
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a költségcsökkentések jelentős részét 
csökkentett díjszabás formájában 
továbbítsák a felhasználók felé;

a költségcsökkentések jelentős részét 
csökkentett díjszabás formájában 
továbbítsák a felhasználók felé, a 30. cikk 
(1) bekezdése követelményeinek 
megfelelően, a pályahálózat-üzemeltető 
elszámolásainak a 8. cikk (4) 
bekezdésében előírt egyensúlyának 
sérelme nélkül;

Or. en

Indokolás

A pályahálózat-üzemeltetőnek tovább kell adnia a költségmegtakarítást a felhasználóknak. A 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a pályahálózat-üzemeltető elszámolásai 
egyensúlyának követelményét, és ezért gondos számításokat kell végezni, mielőtt a 
pályahálózat-üzemeltetőnek előírják a költségcsökkentés felhasználóknak történő 
továbbítását.

Módosítás 117

Irányelvre irányuló javaslat
VII 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, ha van ilyen, a szerződés idő 
előtti felbontását és a felhasználók 
tájékoztatását is;

Or. en

Indokolás

A sztrájkra a nemzeti szabályok vonatkoznak. Az EU-nak nem szabad beavatkoznia abba, 
hogy a tagállamok miként szervezik az alapjogokhoz kapcsolódó szabályokat.
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Módosítás 118

Irányelvre irányuló javaslat
VIII 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

Módosítás 119

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A vonat közlekedtetésének a 
menetrendkészítéssel, a menetvonal-
kijelöléssel, a forgalomirányítással, a 
menetirányítással és a jelzőrendszerrel 
kapcsolatos költségeinek több mint 
egytizede

törölve

Or. en

Indokolás

Az e pontban említett költségek a forgalom függvényében változnak, így a rövid távú járulékos 
költségek részét képezik, ezért a közvetlen költségek kiszámításakor azokat nem szabad 
kizárni.

Módosítás 120

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 pont – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Szociális szolgáltatások, iskolák, 
óvodák, éttermek

törölve
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Or. en

Módosítás 121

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

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 
szolgáltatásoké

Or. en

Indokolás

Nem minden tagállam esetében bír jelentőséggel a Bizottság által javasolt összes piaci 
szegmens. Ezért a pályahálózat-működtetőknek olyan helyzetben kell lenniük, hogy 
kialakíthassák a piaci szegmensek megfelelő listáját, amelyet a szabályozó szervezetnek jóvá 
kell hagynia.
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Módosítás 122

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 4 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltatási minőség megállapodás 
szerinti szintjének elérése és a szolgáltatás 
gazdasági életképességének megőrzése 
érdekében a pályahálózat-működtető a 
szabályozó szervezet jóváhagyása után 
megállapodik a kérelmezőkkel a 
teljesítményösztönző rendszer fő 
paramétereiről, különösen a késések 
költségéről, valamint a 
teljesítményösztönző rendszer alapján 
történő kifizetéseknek mind az egyes 
közlekedtetett vonatokra, mind az egyes 
vasúttársaságok összes közlekedtetett 
vonatára egy adott időszakon belül 
vonatkozó küszöbértékéről,

törölve

Or. en

Indokolás

A VIII. melléklet törölt elemei átkerültek a 35. cikk (2) bekezdésébe.

Módosítás 123

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 4 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A VIII. melléklet törölt elemei átkerültek a 35. cikk (2) bekezdésébe.
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Módosítás 124

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 4 pont – g alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Más létező jogorvoslati lehetőségek és a 
50. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül 
a teljesítményösztönző rendszerrel 
kapcsolatban keletkező viták esetére 
békéltető eljárás áll rendelkezésre a viták 
gyors megoldására. Ezen eljárás 
alkalmazása esetén a határozatot 10 
munkanapon belül meg kell hozni.

törölve

Or. en

Indokolás

A VIII. melléklet törölt elemei átkerültek a 35. cikk (2) bekezdésébe.

Módosítás 125

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 4 pont – h alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) A pályahálózat-működtető évente 
egyszer közzéteszi a szolgáltatási 
minőségnek a vasúttársaságok által elért 
éves átlagos szintjét a teljesítményösztönző 
rendszerben megállapított fő paraméterek 
alapján.

törölve

Or. en

Indokolás

A VIII. melléklet törölt elemei átkerültek a 35. cikk (2) bekezdésébe.
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Módosítás 126

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 5 pont – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az árufuvarozás esetében: Az árufuvarozás esetében:

Év Kedvezmény Év Kedvezmény
2015 5 % 2015 20 %
2016 5 % 2016 20 %
2017 5% 2017 20 %
2018 5 % 2018 15 %
2019 5 % 2019 10 %
2020 5 % 2020 8 %
2021 4 % 2021 6 %
2022 3 % 2022 4 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. en

Indokolás

Az ETCS-berendezéssel felszerelt vonatok ideiglenes díjcsökkentésének a technológia 
tekintetében valódi ösztönzőnek kell lennie. Ezért az engedményt emelni kell.

Módosítás 127

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 5 pont – 2 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyszállítás esetében: A személyszállítás esetében:

Év Kedvezmény Év Kedvezmény

2015 10 %
2016 10 %
2017 10 %
2018 10 %
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2019 10 %
2020 5 % 2020 8 %
2021 5 % 2021 6 %
2022 5 % 2022 5 %

2023 5 % 2023 4 %
2024 5 % 2024 2 %

Or. en

Indokolás

Az ETCS-berendezéssel felszerelt vonatok ideiglenes díjcsökkentésének a technológia 
tekintetében valódi ösztönzőnek kell lennie. Ezért az engedményt korábban kell kezdeni és 
emelni kell.
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INDOKOLÁS

1. Előzmények
A 2001-ben elfogadott első vasúti csomag volt az első komoly kísérlet a vasúti szállítás múlt 
század végén megindult folyamatos hanyatlásának megállítására és az európai szabályozási 
keret átalakítására. Célja az ágazat integrációjának biztosítása és más szállítási módokhoz 
viszonyított vonzerejének növelése volt.

Tíz év elteltével az látható, hogy az első reform képtelen volt a vasút helyzetét jelentősen 
javítani: a vasúti szállítás nem volt képes felzárkózni más szállítási módozatokhoz, különösen 
a közúti szállításhoz. Például 1996 és 2008 között a vasúti teherszállítás részesedése csaknem 
2 %-kal, 10,8 %-ra csökkent, miközben a közúti teherszállítás részesedése 42,1 %-ról 45,9 %-
ra nőtt. Ez a fejlemény még aggasztóbb a teherszállítás évente 2,3 % körüli, állandó 
növekedésének összefüggésében: a vasúti ágazat képtelen volt az egyébként kedvező 
környezetet a hasznára fordítani. Miközben a teherautók és a repülőgépek zökkenőmentesen 
haladnak át a határokon, a nemzetközi vasúti szállítás számos műszaki, jogi és politikai 
akadályba ütközik. Mégis, miközben különösen a közúti szállítás mutatja a túltelítődés egyre 
több jelét, a vasúti szállítás még mindig hordoz növekedési lehetőséget. Mi több, 
kulcsszerepet játszhat az EU CO2–kibocsátáscsökkentési céljainak alátámasztásában és 
gazdasága erőforrás-hatékonyságának fokozásában. Az Európai Bizottság 2011-es fehér 
könyvében ezért helyesen tulajdonít főszerepet a vasúti szállításnak a fenntarthatóbb és 
környezetbarátabb európai szállítási rendszer céljának elérésében.

A vasút statikus helyzetének egyik fő oka a nemzeti szabályokban mutatkozó nagyszámú 
eltérés. A szabályozás az ágazat számára egészséges mértéket meghaladóan eltérő. Ezt a 
problémát erősítette az első vasúti csomag sok tagállam általi hibás végrehajtása. A Parlament 
2010. június 11-i állásfoglalást követően a Bizottság 13 tagállam ellen indított eljárást az 
Európai Bíróságnál „az első vasúti csomag különböző részeinek nem megfelelő végrehajtása 
miatt”. Ezek a jogsértési eljárások mindenesetre igazolják a jogszabályok pontosításának és 
javításának szükségességét. A másik aggodalomra okot adó körülmény az infrastruktúrába 
történő tagállami beruházások hiánya, amelynek minősége nagymértékben meghatározza az 
ágazat versenyképességét. Sok tagállam elhanyagolta a vasút finanszírozását, miközben a 
közúti infrastruktúrának maximális támogatást nyújtott.

2. Az előadó megjegyzései és javaslatai
A fentebb említett okok összessége folytán, ha a vasúti ágazat részarányát növelni kívánja 
ágazati részarányát, a hatályos jogszabályok jelentős módosításra szorulnak. Mivel a jelenlegi 
rendszer hiányosságai beigazolódtak, a szabályokat erősíteni és harmonizálni kell, és új 
elemekkel kell kiegészíteni annak érdekében, hogy a vasút a személyszállítás és a 
teherszállítás tekintetében egyaránt vonzóbb szállítási móddá váljon.
Az átdolgozás során meg kell valósítani egy átfogó és integrált európai vasúti térséget. Az 
előadó ezt a célkitűzést támogatja, ahogy a Parlament is tette az előző vasúti csomag vitája 
során. A mostani reformnak túl kell lépnie a vasúti ágazat nemzeti szinten meghatározott 
érdekek képezte korlátain. Itt az idő egy valóban európai vasúti térség létrehozására, 
amelyben utasok és áruk egyaránt könnyedén léphetik át a határokat.

Az előadó számos módosításra kíván javaslatot tenni:
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a) A pályahálózat-üzemeltetés és a szállítási szolgáltatások működtetésének különválasztása
A pályahálózat-üzemeltetés függetlenségének hiánya gátolja a vasúti hálózatok valóban 
nemzetközi integrációját, mivel azok irányítása továbbra is nemzeti, gyakorta a hagyományos 
vasúttársaságok érdekei uralta megfontolások mentén zajlik. Ez viszont korlátozza a vasút új 
üzemeltetők, új szolgáltatások és végső soron új ügyfelek felé fennálló vonzerejét. Csökkenti 
a határon átnyúló szállítási lehetőségeket, amelyek a vasút számára kulcsfontosságúak a 
közúti (teherszállítás) és a légi (személyszállítás) módozathoz képest a versenyképessé 
válásához. Az uniós tagállamok nagysága miatt sok 300 km-es középtávú útvonal is már több 
tagállam határán való áthaladással jár.
A Bizottság 2011-es fehér könyve a legfontosabb kezdeményezések között felsorolja a „vasúti 
infrastruktúrához […] való tényleges és megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása” 
szükségességét. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság eldöntötte a vasúti piac közeljövőben történő 
további megnyitását. Ezért – ha a vasúti piac liberalizálása a cél – alapvető fontosságú, hogy 
az ilyen nyitott piacon a működési feltételek a lehető legnagyobb mértékig 
megkülönböztetésmentesek és átláthatóak legyenek. A Parlament 2010. júniusi 
állásfoglalásában elismerte ezt a kapcsolódást, kijelentve, hogy a pályahálózat-működtetők 
függetlensége „előfeltétele annak, hogy valamennyi üzemeltető tisztességes, átlátható és 
megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljön” (7. bekezdés). Az egyenlő 
versenyfeltételek e szintjének elérése érdekében be kell vezetni a pályahálózat-üzemeltetés és 
a szolgáltatásüzemeltetés szétválasztását, ahogy azt a fehér könyvben a Bizottság is elismeri.
Az előadó célja az egyenlő versenyfeltételek előkészítése, még a vasúti piac további 
megnyitása előtt. Egyébként a piacnyitás kedvezőtlen következményekkel járhat, amelyek 
révén az erős, hagyományos vasúti üzemeltetők továbbra is kihasználhatják versenytársaik 
kárára a pályahálózat-üzemeltetéssel meglévő szoros kapcsolataikat.

A mostani átdolgozás egyben a joganyag azon részeivel is foglalkozik, amelyeket a 
szétválasztás későbbi szakaszban történő végrehajtása esetén újra kellene tárgyalni. Idő és 
erőforrások megtakarítását tenné lehetővé, ha a Parlament társjogalkotóként a mostani 
intézkedés mellett döntene, és bevezetné a szükséges módosításokat.

Ezen okokból az előadó a teljes szétválasztás egyik formáját javasolja annak érdekében, hogy 
létrejöjjön a pályahálózat feletti, a szolgáltatásüzemeltetéstől elkülönülő ellenőrzés, és annak 
biztosítására, hogy a pályahálózat-üzemeltetés természetszerű monopóliuma valamennyi 
szolgáltatásüzemeltető javát szolgálja. Ez megteremtené a fokozottabb verseny, a több 
beruházás és a jobb minőségű szolgáltatások alapjait. Ha az EU fokozni kívánja a vasúti 
szállítás részarányát, és egységes európai vasúti térséget kíván létrehozni, következetesen 
szétválasztott vasúti rendszerekre van szüksége.
b) A szabályozó szervezet

Az előadó támogatja a Bizottság azon megközelítését, hogy növelje a nemzeti szabályozó 
szervezetek függetlenségét és hatásköreit, és a szabályozói ellenőrzés megerősítését a vasúti 
ágazatban végrehajtandó, nélkülözhetetlen reformnak tekinti: a nemzeti és európai szintű, 
hatékony szabályozói ellenőrzés elengedhetetlen feltétele annak, hogy a nemzeti vasúti 
piacokon további integráció jöjjön létre, mivel biztosítja a tisztességes és 
megkülönböztetésmentes vasúti piac szabályait.

A szabályozói ellenőrzés európai dimenziója megerősítésre szorul. Olyan módosítások 
születtek, amelyek eredményeképpen létrejönne a szabályozó szervezetek európai hálózata, 
ami kikövezné az utat az európai szabályozó testület létrehozásához.
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c) Az infrastruktúra finanszírozása és a használati díjak felszámítása
Az előadó támogatja a Bizottság azon tervét, hogy a többéves szerződéseket tegye a 
pályahálózat-működtetőknek nyújtott tagállami finanszírozás hivatalossá tételének 
szabványos módjává. A megállapodás hatályát öt évről hét évre kell kiterjeszteni az ágazat 
tervezési stabilitásának erősítése céljából.
A Parlament rendszeresen bírálta a tagállamokat amiatt, hogy a 2001/12/EK irányelvnek az 
infrastruktúra finanszírozásáról és vasúti adósságról szóló egyedi rendelkezései ellenére nem 
biztosítanak kellő mértékű beruházásokat és finanszírozást a vasúti rendszerek számára, 
különösen a TEN-T hálózat tekintetében.
Ami az infrastruktúra használati díjainak a vonatok zajmutatói alapján történő kiigazítását 
illeti, az előadó úgy ítéli meg, hogy az externáliák internalizálását össze kell hangolni a 
szállítási módok között az intramodális és módközi verseny tisztességes feltételeinek 
megteremtése érdekében. Az előadó módosításokra tesz javaslatot e körülmény 
kihangsúlyozására, különösen ami a közúti szállítást illeti, és jutalmazási rendszert vezet be a 
beruházásösztönzők fokozása érdekében. Emellett az ETCS-berendezések használatát 
ösztönző jutalmazási-büntetési rendszer javasolt, amelynek keretében az ETCS-berendezéssel 
felszerelt vonatok csökkentett díjat fizetnének, amit az ETCS nélküli vonatok magasabb díja 
egyenlítene ki. A rendszer a pályahálózat-működtető számára bevételsemleges lenne.

Az első csomag céljai közé tartozott továbbá a díjrendszerek egyszerűsítése céljából a díjak 
harmonizációja. Fontos megállapodást elérni a díjakra vonatkozó közös szabványok 
tárgyában, amelyek részleteit a VIII. melléklet tartalmazza.
d) A szolgáltatásokhoz és szolgáltatási létesítményekhez való hozzáférés feltételei

A Bizottság javasolja a szolgáltatási létesítmények jogi és szervezeti különválasztását a 
domináns vasútvállalatoktól. A szolgáltatási infrastruktúrához való egyszerű hozzáférés 
elengedhetetlen ahhoz, hogy támogatni lehessen az új belépőket a hálózati szolgáltatások 
nyújtásában. Az előadó ebben a vonatkozásban támogatja a Bizottság felfogását: a 
szolgáltatási infrastruktúra üzemeltetői számára lehetővé kell tenni, hogy valamennyi 
szállítási szolgáltatótól ügyfeleket vonzzanak magukhoz.

e) Mellékletek és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya
A Bizottság szerint a javaslat tizenkét melléklete körül kilenc módosítható lehet 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal. Az előadó tisztában van azzal, hogy a Bizottságnak 
megfelelő rugalmasságra van szüksége ahhoz, hogy a szabályokat a jogi, politikai és műszaki 
fejlődéshez igazítsa. Az irányelvnek ugyanakkor szilárd szabályozási alapot kell biztosítania, 
amely egyértelmű iránymutatásul szolgál arra nézve, hogy a Bizottság milyen irányban tegyen 
lépéseket. Az előadó úgy ítéli meg, hogy a II–VIII. melléklet az irányelv alapvető fontosságú 
elemeit tartalmazza, és ezért azokat teljes egészében vagy részben a rendes jogalkotási eljárás 
szerint kellene módosítani. Továbbá számos technikai módosítást kell beterjeszteni a 
Lisszaboni Szerződéssel bevezetett változtatások és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
vonatkozó rendelkezések pontos megszövegezésére vonatkozó új intézményközi közös 
felfogás miatt. Kiigazítások szükségesek a végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezések 
terén is: ezek közül többnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszere alá kellene 
inkább tartoznia.
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f) Foglalkoztatási viszonyok
Annak biztosítására, hogy a vasúti ágazat foglalkoztatási fejleményei és munkakörülményei 
jelentősebb szerepet kapjanak a hatályos jogi szabályozásban, az előadó számos módosítást 
készített elő, így például azt, hogy a vasúttársaság engedély iránti kérelmét előfeltételként 
még szigorúbban a munkajogi és a munkahelyi biztonsági szabályok tiszteletben tartásához 
kötik. Egyben a hatóságoknak is teljesebb körben kell foglalkoztatási adatokat gyűjteniük. A 
szociális partnereket szorosabban be kell vonni a Bizottság figyelemmel kísérési 
tevékenységébe.

g) Biztonság
Számos szörnyű baleset igazolja, hogy – noha a vasút igen biztonságos szállítási mód – a 
biztonsági szabályoknak a lehető legszigorúbbnak kell lenniük. A biztonsági követelmények 
betartásának ezért a vasúti üzemeltetők engedélykérelme körében jelentősebb szerepet kell 
kapniuk. A tagállamokban bekövetkezett váratlan eseményekre vonatkozó adatokat össze kell 
gyűjteni, és a Bizottság részére meg kell küldeni azokat.


