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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Eurostatnak szorosan együtt kell 
mőködnie az Európai Vasúti 
Ügynökséggel a vasúti balesetekre 
vonatkozó adatgyőjtés tekintetében, hogy 
biztosítsa a beszerzett adatok 
következetességét és teljes mértékő 
összehasonlíthatóságát. Az Európai 
Vasúti Ügynökség vasútbiztonság terén 
betöltött szerepét folyamatosan erısíteni 
kell. 

Indokolás 

A két intézmény között hatékony együttmőködésre van szükség, hogy biztosítani lehessen az 
összegyőjtött adatok összeegyeztethetıségét és következetességét, valamint hogy elkerülhetıek 
legyenek az Eurostat felelısségi köreinek az Európai Vasúti Ügynökségre ruházásából eredı 
esetleges zavarok. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A 91/2003/EK rendelet alkalmazása 

kapcsán szerzett tapasztalatokról szóló, az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 

intézett jelentésében a Bizottság megemlíti, 

hogy a hosszú távú fejlesztések vélhetıen a 

rendelet alkalmazásában már összegyőjtött 

adatok figyelmen kívül hagyását vagy 

egyszerősítését vonják maguk után, 

továbbá jelzi, hogy szándékában áll 

rövidíteni a vasúti személyszállításra 

vonatkozó éves adatok továbbítási 

idıszakát. 

(7) A 91/2003/EK rendelet alkalmazása 

kapcsán szerzett tapasztalatokról szóló, az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 

intézett jelentésében a Bizottság megemlíti, 

hogy a hosszú távú fejlesztések vélhetıen a 

rendelet alkalmazásában már összegyőjtött 

adatok figyelmen kívül hagyását vagy 

egyszerősítését vonják maguk után, 

továbbá jelzi, hogy szándékában áll 

rövidíteni a vasúti személyszállításra 

vonatkozó éves adatok továbbítási 

idıszakát. A Bizottságnak továbbra is 
rendszeres idıközönként jelentést kell 
tennie arról, hogy milyen módon hajtják 
végre ezt a rendeletet. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Különösen fontos, hogy elıkészítı 

munkája során a Bizottság – többek között 

szakértıi szinten – mindvégig megfelelı 

konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elıkészítése és kidolgozása során 

biztosítania kell a releváns 

dokumentumoknak az Európai Parlament 

és a Tanács részére történı egyidejő, kellı 

idıben történı és megfelelı benyújtását. 

(10) Különösen fontos, hogy elıkészítı 

munkája során a Bizottság – többek között 

szakértıi szinten – mindvégig megfelelı 

konzultációkat folytasson és vegye 
figyelembe a vasúti ágazat álláspontját. A 

Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elıkészítése és kidolgozása 

során biztosítania kell a releváns 

dokumentumoknak az Európai Parlament 

és a Tanács részére történı egyidejő, kellı 

idıben történı és megfelelı benyújtását. 

Indokolás 

A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elıkészítése és szövegezése során 
konzultálnia kell a vasúti ágazattal annak biztosítása érdekében, hogy a vasúttársaságok – a 
vasúti közlekedésre vonatkozó statisztikák szolgáltatói és felhasználói – álláspontját 
kellıképpen figyelembe vegyék. 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A 91/2003/EK rendelet végrehajtása 

egységes feltételeinek biztosítása 

érdekében végrehajtási hatáskört kell a 

Bizottságra ruházni az eredmények 

minıségére és összehasonlíthatóságára 

vonatkozó jelentésekhez biztosítandó 

információk részletes meghatározása 

tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenırzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
4
 

megfelelıen kell gyakorolni. 

(12) A 91/2003/EK rendelet végrehajtása 

egységes feltételeinek biztosítása 

érdekében végrehajtási hatáskört kell a 

Bizottságra ruházni az eredmények 

minıségére és összehasonlíthatóságára, 
valamint az eredmények Bizottság 
(Eurostat) általi terjesztésével kapcsolatos 
szabályokra vonatkozó jelentésekhez 

biztosítandó információk részletes 

meghatározása tekintetében. Ezeket a 

hatásköröket a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 

tagállami ellenırzési mechanizmusok 

szabályainak és általános elveinek 

megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek
4
 megfelelıen kell gyakorolni. 

Általános hatáskörükre tekintettel e jogi 
aktusok elfogadására vizsgálóbizottsági 
eljárást kell alkalmazni. 

__________________ __________________ 

4
 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 

4
 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 

Indokolás 

Lásd az 1. cikk (1) bekezdése 4. pontjának módosítását (a 91/2003/EK rendelet 7. cikke). 
 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 pont – a pont 
91/2003/EK rendelet 

3 cikk – 1 bekezdés – 24-30 pontok 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Az (1) bekezdésben a 24–30. pontot el 
kell hagyni. 

törölve 
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Indokolás 

A baleseti statisztikákról szóló H. melléklet megtartásáról szóló módosítással összhangban. 
 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 pont – a pont 
91/2003/EK rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – b, d, h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Az (1) bekezdésben a b), a d) és a h) 
pontot el kell hagyni. 

a) Az (1) bekezdésben a b) és a d) pontot el 

kell hagyni. 

Indokolás 

A baleseti statisztikákról szóló H. melléklet megtartásáról szóló módosítással összhangban. 
 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 pont – a a pont (új) 
91/2003/EK rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) Az (1) bekezdés a következı ponttal 
egészül ki: 

 „ga) a vasúti infrastruktúrára vonatkozó 
statisztikák (Ga. melléklet);” 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 pont – a b pont (új) 
91/2003/EK rendelet 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) Az (1) bekezdés a következı ponttal 
egészül ki: 

 „(1a) Az Eurostat szorosan 
együttmőködik az Európai Vasúti 
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Ügynökséggel (ERA) a balesetekre 
vonatkozó adatgyőjtés – többek között az 
adatok hitelesítése – tekintetében, hogy 
biztosítsa az ERA által a 2009/149/EK 
irányelv vasúti biztonságról szóló 
mellékletének megfelelıen győjtött, a 
vasúti balesetekkel kapcsolatos adatok 
teljes mértékő összehasonlíthatóságát az 
Eurostat által a többi közlekedési módra 
vonatkozóan győjtött baleseti adattal.” 

Indokolás 

A kettıs jelentéstétel elkerülése érdekében a jövıben kizárólag az ERA-nak kellene a vasúti 
balesetekre vonatkozó statisztikai adatok győjtésével foglalkoznia. Azonban a balesetekre 
vonatkozó adatok – különösen az adatok hitelesítése – tekintetében az Eurostat és az ERA között 
szoros együttmőködésre van szükség. 
 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 pont – d pont 
91/2003/EK rendelet 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A gazdasági és mőszaki fejlemények 

figyelembevétele érdekében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a mellékletek 

tartalmának, valamint a jelentéstétel során 

az (1) és (3) bekezdés szerint alkalmazott 

küszöbértékeknek a kiigazítása 

tekintetében. 

(5) A gazdasági és mőszaki fejlemények 

figyelembevétele érdekében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy szükség 
esetén a 10. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a mellékletek tartalmának, 

valamint a jelentéstétel során az (1) és (3) 

bekezdés szerint alkalmazott 

küszöbértékeknek a kiigazítása 

tekintetében. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont 
91/2003/EK rendelet 

7 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az A., C., E., F., G. és L. mellékletben 

meghatározott adatokon alapuló statisztikai 

adatokat a Bizottság (Eurostat) terjeszti. 

Az A., C., E., F., G., Ga., H. és L. 

mellékletben meghatározott adatokon 

alapuló statisztikai adatokat a Bizottság 

(Eurostat) terjeszti azon idıszak végét 
követı 12 hónapon belül, amelyre az 
eredmények vonatkoznak. 

 A Bizottság az eredmények terjesztésével 
kapcsolatos szabályokat fogad el a 11. 
cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 a pont (új) 
91/2003/EK rendelet 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. A 8. cikk a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

 „(1a) A tagállamok minden szükséges 
intézkedést megtesznek a továbbított 
adatok minıségének biztosításáért.” 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 
91/2003/EK rendelet 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A 9. cikket el kell hagyni. 6. A 9. cikk helyébe a következı szöveg 

lép: 

 „9. cikk 

 Jelentés 

 [év/hónap/nap]-ig [e rendelet 
hatálybalépésének idıpontjától számított 
három éven belül], és azután 
háromévenként a Bizottság a statisztikai 
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programbizottsággal folytatott 
konzultációt követıen jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés 
különösen: 

 a) értékeli az Unió, a tagállamok, 
valamint a statisztikai adatok 
szolgáltatóinál és felhasználóinál 
jelentkezı, költségeikhez viszonyított 
hasznot; 

 b) értékeli az elıállított statisztikák 
minıségét, különös tekintettel az 
egyszerősített jelentéstétel eltörlésébıl 
következı adatveszteségekre; 

 c) azonosítja a kapott eredmények 
fényében szükségesnek minısülı 
lehetséges fejlesztések és módosítások 
körét.” 

Indokolás 

Biztosítani kell, hogy az adatszolgáltatók terheinek csökkentésére irányuló erıfeszítések – 
különösen az egyszerősített jelentéstétel eltörlésére irányulók – ne vezessenek az adatok 
minıségének jelentıs romlásához. 
 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 7 pont 
91/2003/EK rendelet 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében 

és a 4. cikk (5) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására adott felhatalmazás 

határozatlan idıre szól, [Publications 

office: please insert the exact date of the 

entry into force of the amending 

Regulation]-tól/-tıl kezdıdı hatállyal. 

A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében 

és a 4. cikk (5) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására adott felhatalmazás ötéves 
idıszakra szól, [Publications office: please 

insert the exact date of the entry into force 

of the amending Regulation]-tól/-tıl 

kezdıdı hatállyal. A Bizottság legkésıbb 
kilenc hónappal az ötéves idıtartam vége 
elıtt jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésıbb három hónappal az egyes 
idıtartamok vége elıtt, akkor a 
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felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyezı 
idıtartamra. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 9 a pont (új) 
91/2003/EK rendelet 

A melléklet – 2 oszlop – 1 sor – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. Az A. melléklet 2. oszlopának 1. sora  

 a következı bekezdéssel egészül ki: 

 „Kompozit féktuskókkal felszerelt vagy 
utólag felszerelt csendes áruszállító 
vagonok: 

 – száma”. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont 
91/2003/EK rendelet 

B, D, H, I mellékletek 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. A B., a D., a H. és az I. mellékleteket 

el kell hagyni. 

10. A B., a D. és az I. mellékleteket el kell 

hagyni. 

Indokolás 

A balesetekkel kapcsolatos adatok győjtésére vonatkozó kötelezettségnek az Eurostatra és az 
Európai Vasúti Ügynökségre egyaránt vonatkoznia kell. 
 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 11 a pont (új) 
91/2003/EK rendelet 

F melléklet – 2 oszlop – 1 sor – 1 és 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. Az F. melléklet a következıképpen 
módosul: 

 a) A 2. oszlop 1. sorának (1) bekezdése a 
következı ponttal egészül ki: 

 „– tonna-kilométerben”; 

 b) A 2. oszlop 1. sorának (2) bekezdése a 
következı ponttal egészül ki: 

 „– utaskilométerben”. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 11 b pont (új) 
91/2003/EK rendelet 

F melléklet – 2 oszlop – 1 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11b. Az F. melléklet a következıképpen 
módosul: 

 a) A 2. oszlop 1. sora a következı 
bekezdéssel egészül ki: 

 „– távolságalapú vasúti áruszállítás 
modális részesedése tonnakilométerben, 
az alábbi távolságok szerinti bontásban: 
 

 – d ≤ 50 km 

 – 50 km < d ≤ 150 km 

 – 150 km < d ≤ 300 km  

 – 300 km < d ≤ 500 km  

 – 500 km < d ≤ 750 km 

 – 750 km < d ≤ 1000 km 

 – d > 1000 km;” 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 11 c pont (új) 
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91/2003/EK rendelet 

F melléklet – 2 oszlop – 3 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11c. Az F. melléklet a következıképpen 
módosul: 

 b) A 2. oszlop 3. sora a következıképpen 
módosul: 

 „– A „tonna” és a „tonnakilométer” 
esetében: évente”; 

 – Az „utasok száma” és az 
„utaskilométer” esetében: ötévente”. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 11 d pont (új) 
91/2003/EK rendelet 

H melléklet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11d. A H. melléklet a következıképpen 
módosul: 

 a) A 2. oszlop 1. sora a következı ponttal 
egészül ki: 

 „– A balesetek száma (H2. táblázat)”; 

 b) A 2. oszlop 4. sorának (2) bekezdése 
helyébe a következı szöveg lép: 

 „H2 táblázat: a veszélyes anyagok 
szállításával kapcsolatos balesetek és 
események száma”; 

 c) A 2. oszlop 7. sora (1) bekezdésének 
harmadik pontja helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „– szintbeli keresztezıdésekben történt 
és nem vonatok által okozott balesetek”; 

 d) A 2. oszlop 7. sora (2) bekezdésének 
elsı pontja helyébe a következı szöveg 
lép: 

 „– azon balesetek és események összes 
száma, amelyben legalább egy olyan 
vasúti kocsi vesz részt, amely a K. 
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melléklet árulistájában meghatározott 
veszélyes árut szállít”; 

 e) A 2. oszlop 7. sora (2) bekezdésének 
második pontja helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „– az olyan balesetek és események 
száma, amelyben veszélyesáru-
kibocsátás történik.” 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 12 pont 
91/2003/EK rendelet 

L és G a mellékletek (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. A rendelet e rendelet mellékletének „L. 

melléklet” címő részével egészül ki. 

12. A rendelet e rendelet mellékletének 

„Ga. melléklet” és „L. melléklet” címő 

részével egészül ki. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követı huszadik 

napon lép hatályba. 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követı huszadik 

napon lép hatályba. A kihirdetésétıl 
számított három hónapon belül össze kell 
vonni a 91/2003/EK rendelettel. 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – C melléklet rész  
91/2003/EK rendelet 

C melléklet - 2 oszlop – 1 sor – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ERMTS-sel felszerelt mozdonyok: 
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 – száma 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – G a melléklet rész (új) 
91/2003/EK rendelet 

G a melléklet (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „Ga. melléklet 

 A vasúti infrastruktúra adatai 

 1. Az ERTMS-sel felszerelt vasúti 
infrastruktúra kilométereinek száma; 

 1a. A vasúti hálózat ERTMS-sel 
folyamatosan felszerelt hossza (a 
tagállamban) kilométerben; 

 2. A személyszállítás céljából egy órás, 
illetve két órás idıköznél gyakrabban, 
valamint két órás idıköznél ritkábban 
igénybe vett vasúti infrastruktúra 
határokon átnyúló pontjainak száma; 

 3. A személyszállítás vagy teherszállítás 
szempontjából elhagyott vagy leszerelt 
vasúti infrastruktúra határokon átnyúló 
pontjainak száma; 

 4. Az akadálymentes, mozgáskorlátozott 
személyek és fogyatékossággal élık által 
hozzáférhetı állomások száma.” 

 

 


