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Eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Hozzájárulási eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogszabálytervezet módosításai 

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 

betűkkel jelölik. A 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 módosítási javaslatokat az 

érintett osztályok hagyják jóvá. 

 

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 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának 

megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2013)0028), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 

91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-

0024/2013), 

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

– tekintettel a litván Parlament, a luxemburgi Képviselőház, a holland Felsőház és Alsóház, 

az osztrák Szövetségi Tanács és a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság 

elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, 

melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás 

elvével, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire 

(A7-0034/2014), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 

javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 

léptetni; 

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

valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 

 

Módosítás 1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A vasúti személyforgalom elmúlt 

évtizedben bekövetkezett növekedése nem 

volt elégséges ahhoz, hogy a közúti és a 

légi közlekedéssel összehasonlítva növelje 

a vasút részarányát. A vasúti 

személyszállítás Európai Unión belüli 6 %-

os részaránya meglehetősen stabil maradt. 

A vasúti személyszállítási szolgáltatások a 

rendelkezésre állás és a minőség 

tekintetében nem tartottak lépést a 

folyamatosan változó igényekkel. 

(1) A vasúti személyforgalom elmúlt 

évtizedben bekövetkezett növekedése nem 

volt elégséges ahhoz, hogy a közúti és a 

légi közlekedéssel összehasonlítva növelje 

a vasút részarányát. A vasúti 

személyszállítás Európai Unión belüli 6 %-

os részaránya meglehetősen stabil maradt. 

A vasúti személyszállítási szolgáltatások a 

rendelkezésre állás, az ár és a minőség 

tekintetében nem tartottak lépést a többi 

közlekedési mód fejlődésével. Ennélfogva 

le kell vonni az összes vonatkozó 

tanulságot az Unió által az előző három 

vasúti reform során alkalmazott 

megközelítésből. 

 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A vasúti közlekedés társadalmi és 

környezetvédelmi szempontból, illetve a 

mobilitás tervezése szempontjából 

egyaránt lényeges szerepet játszik, és az 

európai személyszállításból való általános 

részesedése jelentősen növelhető. E 

tekintetben a kutatási, infrastrukturális, 

valamint a vasúti járművekkel kapcsolatos 

beruházások jelentős mértékben 

hozzájárulhatnak az új növekedéshez, és 

ezáltal a vasúti ágazatban közvetlenül, 

valamint a többi ágazat munkavállalói 

mobilitásának növelése révén közvetett 

módon is növelhetik a 

foglalkoztatottságot. A vasúti szállítás az 

Unió jelentős modern iparágává nőheti ki 

magát, feltéve hogy a tagállamok 

megállapodnak a fokozott 

együttműködésben. 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az utasoknak biztosított magas 

szolgáltatási színvonal garantálása és 

egyidejűleg a személyszállítási 

közszolgáltatási célok elérése érdekében a 

nyílt hozzáférési jogoknak kell 

irányadónak lenniük, amelyeket össze kell 

hangolni a közszolgálati szerződések 

kötelező pályáztatásával. 

Indokolás 

A nyílt hozzáférésen alapuló műveletek kizárólag az üzleti eredményeken és az utasok 

elégedettségén alapulnak, így ezek tudják a legjobban biztosítani a magas szolgáltatási 

színvonalat. 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A közszolgáltatási szerződéseket csak 

sajátos feltételek felmerülése – például a 

szolgáltatásnyújtás megszakadásának 

kockázata – esetén lehet közvetlenül 

odaítélni, és így ezeket időben korlátozni 

kell. 

Indokolás 

A közvetlenül odaítélt szerződéseknek kivételt kell képezniük, nem jelenthetnek szabályt. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság a közlekedéspolitikáról 

szóló, 2011. március 28-án elfogadott fehér 

könyvében bejelentette a belső vasúti piac 

kiteljesítésére irányuló szándékát, amely az 

uniós vasúttársaságok számára lehetővé 

teszi, hogy szükségtelen műszaki és 

közigazgatási akadályok nélkül nyújtsanak 

bármilyen típusú vasúti szállítási 

szolgáltatást. 

(3) A Bizottság a közlekedéspolitikáról 

szóló, 2011. március 28-án elfogadott fehér 

könyvében bejelentette a belső vasúti piac 

kiteljesítésére irányuló szándékát, amely az 

uniós vasúttársaságok számára lehetővé 

teszi, hogy szükségtelen műszaki és 

közigazgatási akadályok nélkül nyújtsanak 

bármilyen típusú vasúti szállítási 

szolgáltatást. E cél megfelelőbb elérése 

érdekében a jelenlegi reform tervezésekor 

figyelembe kell venni az Unión belül 

hatékonynak bizonyult vasúti modelleket.  

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A vasúti személyszállításban a 

közszolgáltatások minőségét javítani, 

hatékonyságát pedig növelni kell, 

egyidejűleg megőrizve a hatékonyan 

működő meglévő személyszállítási 

közszolgáltatásokat. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Az uniós vasúti piacnyitás 

kiteljesítését elengedhetetlennek kell 

tekinteni ahhoz, hogy a vasút az ár és a 

minőség terén más közlekedési módok 

hiteles alternatívájává váljon. 



 

RR\1015751HU.doc 9/90 PE514.572v02-00 

 HU 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3c) Nélkülözhetetlen, hogy az illetékes 

hatóságok központi szerepet játsszanak a 

személyszállítási közszolgáltatások 

megszervezésében. E hatóságok 

felelőssége a személyszállítási 

közszolgáltatások megtervezése – ideértve 

azon útvonalak meghatározását, 

amelyeket nyílt hozzáférésűeknek kell 

kijelölni, illetve amelyeket közszolgáltatási 

szerződés keretében kell odaítélni –, 

valamint az odaítélés módjának 

meghatározása. Meg kell továbbá 

indokolniuk, hogy az általuk választott 

odaítélési mód biztosítja a láthatóság, 

hatékonyság és minőség tekintetében 

kitűzött célok elérését, és ezt az indokolást 

közzé kell tenniük. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Személyszállítási közszolgáltatásaik 

megszervezése során az illetékes 

hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

közszolgáltatási kötelezettségek és a 

közszolgáltatási szerződések földrajzi 

hatóköre a területükön érvényes 

személyszállítási közszolgáltatási 

szakpolitikai célkitűzések megvalósítása 

szempontjából megfelelő, szükséges és 

arányos legyen. Ezt a szakpolitikát piaci 

alapú közlekedési megoldásoknak teret 

hagyó tömegközlekedési tervekben kell 

(4) Személyszállítási közszolgáltatásaik 

megszervezése során az illetékes 

hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

közszolgáltatási kötelezettségek és a 

közszolgáltatási szerződések földrajzi 

hatóköre a területükön érvényes 

személyszállítási közszolgáltatási 

szakpolitikai célkitűzések megvalósítása 

szempontjából megfelelő, szükséges és 

arányos legyen. Ezt a szakpolitikát piaci 

alapú közlekedési megoldásoknak teret 

hagyó, fenntartható tömegközlekedési 
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meghatározni. A tömegközlekedési tervek 

és a közszolgáltatási kötelezettségek 

meghatározásának folyamatát az érdekelt 

felek – köztük a potenciális piacra lépők – 

számára átláthatóvá kell tenni. 

tervekben kell meghatározni. A 

tömegközlekedési tervek és a 

közszolgáltatási kötelezettségek 

meghatározásának folyamatát az érdekelt 

felek – köztük a potenciális piacra lépők – 

számára átláthatóvá kell tenni. 

 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tömegközlekedési tervekben 

meghatározott célkitűzések elérését 

szolgáló hatékony és eredményes 

finanszírozás érdekében az illetékes 

hatóságoknak a tömegközlekedési 

célkitűzés megvalósítását célzó 

közszolgáltatási kötelezettségeket 

költséghatékony módon, az e 

kötelezettségek nettó pénzügyi hatásához 

kapcsolódó ellentételezést szem előtt tartva 

kell meghatározniuk, és biztosítaniuk kell a 

közszolgáltatási szerződések keretében 

megszervezett tömegközlekedés hosszú 

távú pénzügyi fenntarthatóságát. 

(5) A fenntartható tömegközlekedési 

tervekben meghatározott célkitűzések 

elérését szolgáló hatékony és eredményes 

finanszírozás érdekében az illetékes 

hatóságoknak a tömegközlekedési 

célkitűzés megvalósítását célzó 

közszolgáltatási kötelezettségeket 

egyszerre minőségi és költséghatékony 

módon, az e kötelezettségek nettó pénzügyi 

hatásához kapcsolódó ellentételezést szem 

előtt tartva kell meghatározniuk, és 

biztosítaniuk kell a közszolgáltatási 

szerződések keretében megszervezett 

tömegközlekedés hosszú távú pénzügyi 

fenntarthatóságát. Ez azt is jelenti, hogy el 

kell kerülni a közszolgáltatási 

kötelezettségek tartalmával vagy a 

pénzügyi kötelezettségeknek az illetékes 

hatóságok által történő be nem tartásával 

összefüggő alulkompenzálást és 

túlkompenzálást. 

 A közszolgáltatási kötelezettségek olyan 

hálózatokra is vonatkozhatnak, 

amelyeken egyes szolgáltatások nyújtása 

pénzügyi kompenzáció nélkül is ésszerű 

nyereséget termel; e szolgáltatásoknak a 

közszolgáltatási kötelezettségek körébe 

történő bevonása nem járhat olyan 

kompenzációs kifizetésekkel, amelyek 

meghaladják a hálózati szolgáltatások 
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összességének biztosításához szükséges 

összeget. 

 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A vasúti személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződések maximális 

éves volumenét az e szerződésekért folyó 

verseny megkönnyítése érdekében meg 

kell határozni, ugyanakkor az illetékes 

hatóságok számára a volumen gazdasági és 

üzemeltetési megfontolások szerinti 

optimalizálásának terén bizonyos 

rugalmasságot kell biztosítani. 

(7) A vasúti személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződések maximális 

éves volumenét olyan módon kell 

meghatározni, hogy elősegítse a kis 

ajánlattevők, az új belépők és a meglévő 

szolgáltatók között a szerződésekért folyó 

versenyt, ugyanakkor az illetékes 

hatóságok számára a volumen gazdasági és 

üzemeltetési megfontolások szerinti 

optimalizálásának terén bizonyos 

rugalmasságot kell biztosítani.  

Indokolás 

A közszolgáltatási szerződések volumenét úgy kell meghatározni, hogy ösztönözzék az új 

belépőket és a kis ajánlattevőket a pályázati eljárásban való részvételre. 

 

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A pályázatok előkészítésének 

megkönnyítése és ezzel a verseny fokozása 

érdekében az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a közszolgáltatási 

szerződésben érintett szállítási 

szolgáltatásokra és infrastruktúrára 

vonatkozó bizonyos információk a pályázat 

benyújtása iránt érdeklődő minden 

(8) A pályázatok előkészítésének 

megkönnyítése és ezzel a verseny fokozása 

érdekében az illetékes hatóságoknak az 

üzleti titok védelme mellett biztosítaniuk 

kell, hogy a közszolgáltatási szerződésben 

érintett szállítási szolgáltatásokra és 

infrastruktúrára vonatkozó információk a 

pályázat benyújtása iránt érdeklődő minden 
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közszolgáltatóhoz eljussanak. közszolgáltatóhoz eljussanak oly módon, 

hogy ne lehessen úgy ítélni, hogy az 

ajánlatkérő megkülönböztetést alkalmaz 

velük szemben más versenytársakkal 

szemben. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A kölcsönösség elve a verseny 

torzulása ellen ható fontos eszköz. Ezt az 

elvet nemcsak a tagállamokra kell 

alkalmazni, hanem az Unión belül 

közbeszerzési eljárásokban részt venni 

kívánó harmadik országbeli 

vállalkozásokra is. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A vasúti személyszállítási 

szolgáltatások belső piacának 

létrehozásához az ágazatban lebonyolított 

közszolgáltatási szerződések 

versenytárgyalási eljárásainak tekintetében 

közös szabályokra van szükség, amelyeket 

minden tagállamban összehangolt módon 

kell alkalmazni. 

(10) A vasúti személyszállítási 

szolgáltatások belső piacának 

létrehozásához az ágazatban lebonyolított 

közszolgáltatási szerződések 

versenytárgyalási eljárásainak tekintetében 

közös szabályokra van szükség, amelyeket 

minden tagállamban összehangolt módon 

kell alkalmazni, figyelembe véve az egyes 

tagállamok egyedi körülményeit. 

 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (10a) A tisztességes verseny biztosítása 

érdekében és az ellentételezésekkel való 

visszaélés megakadályozása érdekében 

alkalmazni kell a kölcsönösség elvét. A 

közvetlenül odaítélt közszolgáltatási 

szerződéseket elnyerő vállalkozások nem 

vehetnek részt közszolgáltatási 

szerződésekre vonatkozó közbeszerzési 

eljárásokban. 

Indokolás 

A közvetlen odaítélés révén esetlegesen keletkező előnyeiket a vállalkozások nem 

használhatják fel a tisztességes verseny torzítására. A közvetlen odaítélésekre továbbra is 

lehetőséget kell biztosítani, az érintett vállalkozások számára azonban következetesen meg 

kell tiltani, hogy más közbeszerzési eljárásokban részt vegyenek. 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 

szempontjából, amelyek között a 

társadalom maradéktalanul kiaknázhatja a 

belföldi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások piacának eredményes 

megnyitásával járó előnyöket, fontos, hogy 

a tagállamok a közszolgáltatók 

alkalmazottai számára is megfelelő szintű 

szociális védelmet biztosítsanak. 

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 

érdekében, amelyek között a társadalom 

maradéktalanul kiaknázhatja a belföldi 

vasúti személyszállítási szolgáltatások 

piacának eredményes megnyitásával járó 

előnyöket, fontos, hogy a tagállamok: 

 a) a közszolgáltatók alkalmazottai számára 

is megfelelő szintű szociális védelmet 

biztosítsanak; 

 b) a tömegközlekedési sztrájkok alatt 

biztosítsák a minimális szolgáltatási 

szintet. 
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Indokolás 

A közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokat állami forrásokból 

finanszírozzák. Annak biztosítása érdekében, hogy az utasok mindig hagyatkozhassanak 

ezekre a szolgáltatásokra, a tagállamoknak sztrájkok alatt is biztosítaniuk kell a minimális 

szolgáltatási szintet. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az 1370/2007/EK rendelet a 

következőképpen módosul: 

Az 1370/2007/EK rendelet a 

közbeszerzésre vonatkozó uniós jog [… 

irányelv, még nem tették közzé] sérelme 

nélkül a következőképpen módosul:  

Indokolás 

Az 1370/2007/EK rendelet felülvizsgálata nem akadályozhatja az Unió általános 

közbeszerzési jogát. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont – -a pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

2 cikk – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „aa) „vasúti személyszállítási 

közszolgáltatás”: kötött pályán 

megvalósuló személyszállítási 

közszolgáltatás, az egyéb kötöttpályás 

személyszállítási módok, így a metró, a 

villamos vagy – a tagállamok erre 

irányuló döntése esetén – a vasút-villamos 

rendszerek kivételével;”; 
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Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 cikk – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„c) „illetékes helyi hatóság”: bármely 

illetékes hatóság, amelynek földrajzi 

illetékessége nem országos, hanem egy 

városi agglomeráció vagy vidéki körzet 

közlekedési szükségleteire terjed ki;” 

„c) „illetékes helyi hatóság”: bármely 

illetékes hatóság, amelynek földrajzi 

illetékessége nem országos, hanem például 

egy városi agglomeráció és/vagy vidéki 

térség vagy valamely – akár határokon 

átnyúló – régió közlekedési szükségleteire 

terjed ki;” 

Indokolás 

Erre a módosításra a pontosítás érdekében van szükség, mivel pillanatnyilag a „városi 

agglomeráció”. illetve a „vidéki körzet” fogalomnak nincsen Európa-szerte egységes 

meghatározása. 

 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont – b pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 cikk – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A közszolgáltatási kötelezettségek hatálya 

nem terjed ki azokra a közlekedési 

közszolgáltatásokra, amelyek túlmutatnak 

a helyi, regionális vagy szubnacionális 

hálózatokban rejlő lehetőségek 

kiaknázásához szükséges kereteken.” 

„A közszolgáltatási kötelezettségek hatálya 

alá tartozik valamennyi olyan közlekedési 

közszolgáltatás, amelyre a helyi, regionális 

vagy szubnacionális hálózatokban rejlő, 

többek között gazdasági, műszaki vagy 

földrajzi lehetőségek kiaknázásához 

szükség van. Ilyen hálózati lehetőségek a 

közlekedési szolgáltatások integrációján 

keresztül jönnek létre, ami vonzóbbá teszi 

a tömegközlekedést az utasok számára, és 

hatékonyabbá teszi a tömegközlekedési 

ágazatot. Hálózati lehetőségeket 

gazdaságilag egyensúlyban lévő és 

egyensúlyban nem lévő szolgáltatások 
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egyaránt generálhatnak különféle 

földrajzi, vasúti menetrendi, illetve 

díjszabási szinteken.”. 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Tömegközlekedési tervek és 

közszolgáltatási kötelezettségek 
Multimodális és fenntartható 
tömegközlekedési tervek és 

közszolgáltatási kötelezettségek 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az illetékes hatóságoknak el kell 

készíteniük és rendszeresen naprakésszé 

kell tenniük a felelősségi körükbe tartozó 

terület minden vonatkozó szállítási módra 

kiterjedő személyszállítási közszolgáltatási 

terveit. E tömegközlekedési tervekben az 

illetékes hatóságok felelősségi körébe 

tartozó területen jelen levő valamennyi 

szállítási módra kiterjedően meg kell 

határozni a tömegközlekedési politika 

célkitűzéseit és megvalósításuk módját. E 

terveknek legalább a következőket kell 

tartalmazniuk: 

(1) Az illetékes hatóságoknak el kell 

készíteniük és rendszeresen naprakésszé 

kell tenniük a felelősségi körükbe tartozó 

terület minden vonatkozó szállítási módra 

kiterjedő multimodális személyszállítási 

közszolgáltatási terveit. E 

tömegközlekedési tervekben az illetékes 

hatóságok felelősségi körébe tartozó 

területen jelen levő valamennyi szállítási 

módra kiterjedően meg kell határozni a 

tömegközlekedési politika célkitűzéseit és 

megvalósításuk módját, előmozdítva a 

társadalmi és a területi kohéziót. Lehetővé 

kell tenni, hogy ezek a tervek a már 

meglévő tömegközlekedési tervekkel 

kapcsolatos nyilvános információkat 

foglalják magukban. Az esetlegesen már 

létező régióközi szolgáltatásokat 

figyelembe kell venni. A terveknek 
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legalább a következőket kell tartalmazniuk: 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tömegközlekedési ajánlat által 

kielégítendő alapkövetelmények, például a 

hozzáférhetőség, a területi összeköttetés, a 

biztonság, a fő csatlakozási csomópontok 

által biztosított modális és intermodális 

összekapcsolódások, valamint olyan 

ajánlati jellemzők, mint a működési idők, 

a szolgáltatások gyakorisága és a 

kapacitáskihasználás minimális szintje; 

b) a tömegközlekedési ajánlat által 

kielégítendő alapkövetelmények, ideértve 

többek között a fogyatékossággal élő 

személyek számára biztosított 

akadálymentességet és a fő csatlakozási 

csomópontok által biztosított modális és 

intermodális összekapcsolódásokat; 

Indokolás 

Az e közlekedési tervekkel szemben támasztott követelmények nem léphetnek túl a szükséges 

mértéken. A részletes követelményeknek a szubszidiaritás elvével összhangban az illetékes 

hatóság mérlegelési jogkörében kell maradniuk. 

 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) vasúti személyszállítási 

közszolgáltatások esetében a hatékonysági 

kritériumok, ideértve többek között a 

tömegközlekedés részarányát, a 

pontosságot, a költséghatékonyságot, a 

szolgáltatások gyakoriságát, a 

felhasználói elégedettséget és a vasúti 

járművek minőségét; 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az olyan tételekhez kapcsolódó 

minőségi szabványok, mint a megállók és 

a járművek felszereltségi jellemzői, a 

pontosság és megbízhatóság, a tisztaság, 

az ügyfélszolgálat és -tájékoztatás, a 

panaszkezelés és a jogorvoslat, valamint a 

szolgáltatás minőségének nyomon 

követése; 

c) minőségi és biztonsági szabványok, 

valamint a járművekkel, az 

infrastruktúrával és a szolgáltatásokkal 

kapcsolatos ellenőrzési szempontok, 

ideértve az információkat; 

Indokolás 

Az e közlekedési tervekkel szemben támasztott követelmények nem léphetnek túl a szükséges 

mértéken. A részletes követelményeknek a szubszidiaritás elvével összhangban az illetékes 

hatóság mérlegelési jogkörében kell maradniuk. 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a díjszabási politika elvei; d) a díjszabási politika elvei, például a 

szociális díjszabás alkalmazása; 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont  
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) olyan működési követelmények, mint a 

kerékpárszállítás, a forgalomirányítás és a 

zavarok esetén követendő katasztrófaterv. 

e) az utasjogokra, a szociális és a 

foglalkoztatási feltételekre és a 

környezetvédelemre alkalmazandó 

szabályok, valamint a környezeti célok 

megállapítása. 

 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tömegközlekedési tervek kidolgozása 

során az illetékes hatóságoknak ügyelniük 

kell különösen az utasjogokkal, a szociális 

védelemmel, a foglalkoztatással és 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

alkalmazandó szabályokra. 

törölve 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy ezek a szempontok nagyobb hangsúlyt kapjanak, már felvették őket a 

2a. cikk (1) bekezdésének e) pontjába, és ezért ezen a helyen elhagyhatók. 

 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 

felekkel folytatott konzultációt követően 

elfogadják, majd közzéteszik a 

tömegközlekedési terveket. E rendelet 

alkalmazásában az érintett érdekelt felek 

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 

felekkel – köztük legalább a közlekedési 

szolgáltatókkal, a pályahálózat-

működtetőkkel, a reprezentatív utas- és 

munkavállalói szervezetekkel – folytatott 
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közé tartoznak legalább a közlekedési 

szolgáltatók, adott esetben a pályahálózat-

működtetők, reprezentatív utas- és 

munkavállalói szervezetek. 

konzultációt követően elfogadják, majd 

közzéteszik a tömegközlekedési terveket. 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tömegközlekedési terv célkitűzéseinek 

elérése szempontjából megfelelőnek kell 

lenniük, 

b) a tömegközlekedési terv célkitűzéseinek 

elérése szempontjából megfelelőnek kell 

lenniük, vagyis az odaítélés módszerét az 

elérendő minőségi szabványokra és az 

alkalmas eszközökre tekintettel kell 

meghatározni, hogy megvalósuljanak a 

tömegközlekedési terv célkitűzései; 

Indokolás 

A „megfelelő” kifejezés szükséges tisztázása. 

 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) nem haladhatják meg a 

tömegközlekedési terv célkitűzéseinek 

eléréséhez szükséges és arányos mértéket. 

c) a tömegközlekedési terv célkitűzéseinek 

eléréséhez szükségeseknek és 

arányosaknak kell lenniük, emellett a 

vasúti személyszállítási közszolgáltatások 

tekintetében figyelemmel kell lenniük a 

2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre1.  

 ____________ 
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 1 Az egységes európai vasúti térség 

létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 

2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (HL L 343., 2012.12.14., 32. o.). 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A b) pontban említett megfelelőség 

felmérése során szem előtt kell tartani, 

hogy a közszféra személyszállítási 

közszolgáltatások nyújtásába való 

beavatkozása az alkalmas mód-e a 

tömegközlekedési tervekben 

megfogalmazott célkitűzések elérésére. 

törölve 

Indokolás 

A megfelelőséggel kapcsolatos magyarázat már bekerült a 2a. cikk (3) bekezdésének b) 

pontjába, ezért itt elhagyható. 

 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás 

tekintetében a c) pontban említett 

szükségesség és arányosság felmérésének 

figyelembe kell vennie az egységes vasúti 

térség létrehozásáról szóló, 2012. 

november 21-i 2012/34/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

(átdolgozás) 10. cikkének (2) bekezdése 

szerint nyújtott szállítási szolgáltatásokat, 

törölve 
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valamint mérlegelnie kell a pályahálózat-

működtetők és az igazgatási szervezetek 

számára ugyanazon irányelv 38. cikke (4) 

bekezdésének első mondata alapján 

szolgáltatandó minden információt is. 

Indokolás 

Ennek az albekezdésnek a tartalma bekerült a 2a. cikk (3) bekezdésének c) pontjába. 

 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közszolgáltatási kötelezettségek 

meghatározásának és azok nettó pénzügyi 

hatása ellentételezésének: 

A közszolgáltatási kötelezettségek 

meghatározásának és azok nettó pénzügyi 

hatása ellentételezésének a 

legköltséghatékonyabb módon kell elérnie 

a tömegközlekedési terv célkitűzéseit, és 

pénzügyileg hosszú távon fenn kell tartania 

a személyszállítási közszolgáltatást. 

a) a legköltséghatékonyabb módon kell 

elérnie a tömegközlekedési terv 

célkitűzéseit; 

 

b) a tömegközlekedési tervben előírt 

követelmények értelmében pénzügyileg 

hosszú távon fenn kell tartania a 

személyszállítási közszolgáltatást. 

 

Indokolás 

A módosítás célja az olvashatóság javítása. 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 
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1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóságnak a közszolgáltatási 

kötelezettségek meghatározásához 

megfelelő módon egyeztetnie kell az 

érintett érdekelt felekkel, így legalább a 

közlekedési szolgáltatókkal, adott esetben 

a pályahálózat-működtetőkkel, a 

reprezentatív utas- és munkavállalói 

szervezetekkel, és mérlegelnie kell 

álláspontjaikat. 

Az illetékes hatóságnak a közszolgáltatási 

kötelezettségek meghatározásához 

egyeztetnie kell az érintett érdekelt 

felekkel, így a közlekedési szolgáltatókkal, 

a pályahálózat-működtetőkkel, a 

reprezentatív utas- és munkavállalói 

szervezetekkel, és mérlegelnie kell 

álláspontjaikat. 

Indokolás 

Az illetékes hatóságoknak konzultációt kell folytatniuk, amelynek nemcsak adott esetben, 

hanem feltétlenül ki kell terjednie a reprezentatív utas- és munkavállalói szervezetekre. 

 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 6 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékelés, valamint az e cikkben 

meghatározott eljárás e cikk 

rendelkezéseinek való megfelelőségét a 

2012/34/EU irányelv 55. cikkében 

meghatározott igazgatási szervezetnek kell 

biztosítania, beleértve a saját 

kezdeményezésére történő eseteket is. 

a) az értékelés, valamint az e cikkben 

meghatározott eljárás e cikk 

rendelkezéseinek való megfelelőségét a 

2012/34/EU irányelv 55. cikkében 

meghatározott igazgatási szervezetnek kell 

biztosítania bármely érintett érdekelt fél 

kérésére. 

 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 6 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az egyes közszolgáltatási szerződések 

vonatkilométerben megadott maximális 

éves volumenét 10 millió vasútkilométer 

vagy a közszolgáltatási szerződések 

keretében nyújtott teljes nemzeti 

személyszállítási volumen egyharmada 

közül a nagyobb értékben kell 

megállapítani. 

b) a vasúti közlekedésre vonatkozó egyes 

közszolgáltatási szerződések minimális 

száma az egyes tagállamokban: 

 – 20 millió vonatkilométerig terjedő 

nemzeti piaci volumenű, közszolgáltatási 

szerződés keretében biztosított vasúti 

személyszállítás esetén egy; 

 – 20 millió és 100 millió vonatkilométer 

közötti nemzeti piaci volumenű, 

közszolgáltatási szerződés keretében 

biztosított vasúti személyszállítás esetén 

kettő, azzal a feltétellel, hogy egy 

szerződés volumene nem haladhatja meg 

a közszolgáltatási szerződések alá eső 

teljes piaci volumen 75%-át; 

 – 100 millió és 200 millió vonatkilométer 

közötti nemzeti piaci volumenű, 

közszolgáltatási szerződés keretében 

biztosított vasúti személyszállítás esetén 

három, azzal a feltétellel, hogy egy 

szerződés volumene nem haladhatja meg 

a közszolgáltatási szerződések alá eső 

teljes piaci volumen 65%-át; 

 – 200 millió vonatkilométert meghaladó 

nemzeti piaci volumenű, közszolgáltatási 

szerződés keretében biztosított vasúti 

személyszállítás esetén négy, azzal a 

feltétellel, hogy egy szerződés volumene 

nem haladhatja meg a közszolgáltatási 

szerződések alá eső teljes piaci volumen 

50%-át; 

 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 
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1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 6 bekezdés – c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c) az illetékes hatóság a 2012/34/EU 

irányelvvel összhangban meghatározza a 

közszolgáltatási szerződések keretében 

odaítélendő útvonalakat. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„a) egyértelműen meg kell határozniuk a 

közszolgáltató által teljesítendő, a 2. cikk 

e) pontjában és a 2a. cikkben 

meghatározott közszolgáltatási 

kötelezettségeket és az érintett földrajzi 

területeket;” 

„a) egyértelműen meg kell határozniuk a 

közszolgáltató által teljesítendő, a 2. cikk 

e) pontjában és a 2a. cikkben 

meghatározott közszolgáltatási 

kötelezettségeket és az érintett közlekedési 

hálózatokat, valamint elő kell írniuk az 

üzemeltetők számára – az üzleti titkok 

védelme mellett – a szolgáltatási 

szerződések odaítélése szempontjából 

lényeges összes információ illetékes 

hatóság számára történő átadását;” 

Indokolás 

Biztosítani kell, hogy az illetékes hatóság minden lényeges információt megkapjon az 

üzemeltetőtől ahhoz, hogy elő tudja készíteni a szolgáltatási szerződéseket. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – b pont 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont – utolsó mondat 



 

PE514.572v02-00 26/90 RR\1015751HU.doc 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „Az 5. cikk (3) bekezdésének értelmében 

oda nem ítélt közszolgáltatási szerződések 

esetében ezeket a paramétereket úgy kell 

meghatározni, hogy az ellentételezés 

egyetlen esetben sem haladja meg a 

közszolgáltatási kötelezettségek 

végrehajtása során felmerült költségekre és 

elért bevételre gyakorolt nettó pénzügyi 

hatás fedezéséhez szükséges összeget, 

figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a 

közszolgáltató által megtartott bevételeket, 

valamint egy ésszerű nyereséget;” 

Az 5. cikk (3) bekezdésének értelmében 

oda nem ítélt közszolgáltatási szerződések 

esetében ezeket a paramétereket úgy kell 

meghatározni, hogy az ellentételezés ne 

haladja meg a közszolgáltatási 

kötelezettségek végrehajtása során 

felmerült költségekre és elért bevételre 

gyakorolt nettó pénzügyi hatás fedezéséhez 

szükséges összeget, de ne is maradjon el 

attól, figyelembe véve az ezzel 

kapcsolatosan a közszolgáltató által 

megtartott bevételeket, valamint egy 

ésszerű nyereséget;” 

 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – b b pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 bb) Az (5) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

(5) A nemzeti és közösségi jog sérelme 

nélkül, beleértve a szociális partnerek 

közötti kollektív szerződéseket, az illetékes 

hatóságok kérhetik a kiválasztott 

közszolgáltatótól, hogy a szolgáltatások 

nyújtásához előzetesen felvett 

személyzetnek adja meg azokat a jogokat, 

amelyekben az akkor részesülne, ha a 

2001/23/EK irányelv szerinti átruházás 

történt volna. Amennyiben az illetékes 

hatóságok a közszolgáltatókat egyes 

szociális előírások teljesítésére kötelezik, a 

versenytárgyalási eljárással kapcsolatos 

dokumentumokban és a közszolgáltatási 

szerződésben fel kell sorolni az érintett 

személyzetet, és átlátható adatokat kell 

adni szerződéses jogaikról és azon 

„A nemzeti és az uniós jog sérelme nélkül, 

beleértve a reprezentatív szociális 

partnerek közötti kollektív szerződéseket, 

az illetékes hatóságok megkívánják a 

kiválasztott közszolgáltatótól, hogy a 

személyzet számára biztosítsa a kötelező 

erejű nemzeti, regionális vagy helyi 

szociális normák szerinti 

munkafeltételeket, és/vagy 

szolgáltatóváltás esetén kötelezően vegye 

át a személyzetet. Ilyen átvételek esetén a 

korábbi szolgáltató által előzetesen felvett 

személyzetnek ugyanazokat a jogokat kell 

megadni, mint amelyekben akkor 

részesülne, ha a 2001/23/EK irányelv 

szerinti átruházás történt volna. 

Amennyiben az illetékes hatóságok a 
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feltételekről, amelyek alapján e 

munkavállalók a szolgáltatásokhoz 

kapcsolódónak tekintendők. 

közszolgáltatókat egyes szociális előírások 

teljesítésére kötelezik, a versenytárgyalási 

eljárással kapcsolatos dokumentumokban 

és a közszolgáltatási szerződésben fel kell 

sorolni az érintett személyzetet, és 

átláthatóan részletekkel kell szolgálni 
szerződéses jogaikról és azon feltételekről, 

amelyek alapján e munkavállalók a 

szolgáltatásokhoz kapcsolódónak 

tekintendők.”. 

A módosítás célja a meglévő jogszabályban foglalt rendelkezés – a 4. cikk (5) bekezdése – 

módosítása, amely a bizottsági javaslatban nem jelent meg egészében. 

 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – c pont 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„Amennyiben az illetékes hatóságok a 

nemzeti joggal összhangban bizonyos 

minőségi és társadalmi előírásoknak való 

megfelelést, vagy szociális és minőségi 

kritériumok megállapítását írják elő a 

közszolgáltatók számára, ezeket az 

előírásokat a pályázati dokumentumokban 

és a közszolgáltatási szerződésekben fel 

kell tüntetni.” 

„(6) Az illetékes hatóságok a nemzeti 

joggal összhangban kötelező erejű 

minőségi és szociális előírásokat 

határoznak meg, megfelelő szociális és 

minőségi kritériumokat állapítanak meg – 

ideértve annak előírását, hogy a 

közszolgáltatóknak eleget kell tenniük az 

alkalmazandó kollektív szerződéseknek –, 

valamint biztosítják a tisztességes 

foglalkoztatást és munkafeltételeket, 

feltüntetve azokat vagy egy rájuk való 

hivatkozást a pályázati dokumentumokban 

és a közszolgáltatási szerződésekben, 

függetlenül az odaítélési eljárástól.”; 

 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – d pont 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 8 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(8) Az illetékes hatóságoknak minden 

érdekelt fél számára elérhetővé kell tenniük 

a versenytárgyalási eljárás keretében 

benyújtandó ajánlat elkészítéséhez 

kapcsolódó vonatkozó információkat. 

Ezeknek az információknak tartalmazniuk 

kell például a pályáztatott személyszállítási 

közszolgáltatáshoz kapcsolódó utasigényt, 

a díjszabásokat, a költségeket és a 

bevételeket, valamint a szükséges 

járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 

infrastruktúra-jellemzők részleteit, lehetővé 

téve számukra, hogy üzleti terveiket a 

megfelelő információk birtokában 

készítsék el. A pályahálózat-

működtetőknek támogatniuk kell az 

illetékes hatóságokat minden vonatkozó 

infrastruktúra-jellemző biztosításában. A 

fent előírt rendelkezéseknek való 

megfelelés elmulasztását az e rendelet 

5. cikkének (7) bekezdésében előírt jogi 

felülvizsgálatnak kell alávetni. 

„(8) Az illetékes hatóságoknak az üzleti 

titkok védelme mellett minden érdekelt fél 

számára elérhetővé kell tenniük a 

versenytárgyalási eljárás keretében 

benyújtandó ajánlat elkészítéséhez 

kapcsolódó vonatkozó információkat. 

Ezeknek az információknak tartalmazniuk 

kell például a pályáztatott személyszállítási 

közszolgáltatáshoz kapcsolódó utasigényt, 

a díjszabásokat, a költségeket és a 

bevételeket, valamint a szükséges 

járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 

infrastruktúra-jellemzők részleteit, lehetővé 

téve számukra, hogy üzleti terveiket a 

megfelelő információk birtokában 

készítsék el. A pályahálózat-

működtetőknek támogatniuk kell az 

illetékes hatóságokat minden vonatkozó 

infrastruktúra-jellemző biztosításában. A 

fent előírt rendelkezéseknek való 

megfelelés elmulasztását az e rendelet 

5. cikkének (7) bekezdésében előírt jogi 

felülvizsgálatnak kell alávetni.” 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – -a pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) A szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (1a) Minden illetékes hatóság – 

függetlenül attól, hogy önálló hatóság 

vagy (akár több tagállambeli) hatóságok 

csoportja – közszolgáltatási szerződéseket 

ítélhet oda az e rendeletben meghatározott 

szabályokkal összhangban. 
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Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – a a pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -aa) A (2) bekezdés d) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

d) illetékes helyi hatóság hiányában, az a), 

b) és c) pontot kell alkalmazni valamely 

nemzeti hatóságra, amely egy adott 

földrajzi terület tekintetében jár el, amely 

nem nemzeti terület, feltéve hogy a belső 

szolgáltató nem vesz részt 

személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés odaítélésére irányuló olyan 

versenytárgyalási eljárásokban, amelyeket 

azon a területen kívül szerveztek, amelyre 

a közszolgáltatási szerződést odaítélték; 

„d) illetékes helyi hatóság hiányában az a), 

b) és c) pontot valamely nemzeti hatóságra 

kell alkalmazni, feltéve, hogy a belső 

szolgáltató nem vesz részt az azon a 

területen kívül szervezett 

tömegközlekedési szolgáltatással 

kapcsolatos versenytárgyalási eljárásokban, 

amelyeket azon a területen kívül 

szerveztek, amelyre a közszolgáltatási 

szerződést odaítélték;” 

A módosítás célja a meglévő jogszabályban foglalt rendelkezés – az 5. cikk (2) bekezdésének 

d) pontja – módosítása, amely a bizottsági javaslatban nem jelent meg egészében. 

 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – -a b pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -ab) A cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (3a) A 8. cikk (2) bekezdésében említett 

átmeneti időszak végéig a tagállamok és – 

ha a nemzeti jog lehetővé teszi – az 

illetékes hatóságok az e cikk (3) bekezdése 

szerint a területükön illetékes hatóság 

által szervezett versenytárgyalási 

eljárásokból kizárhatnak bármely 

vasúttársaságot, szolgáltatót vagy a 

közvetlenül vagy közvetve 
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vasúttársaságok, illetve 

holdingtársaságaik irányítása alatt álló 

bármely leányvállalatot, amennyiben az 

alábbi feltételek közül legalább egy 

fennáll: 

 a) az irányítást gyakorló vasúttársaság 

olyan tagállamban rendelkezik 

engedéllyel, vagy az irányítást gyakorló 

holdingtársaság olyan tagállamban 

rendelkezik székhellyel, amelyben az 

illetékes hatóságok nem ítélhetnek oda 

közszolgáltatási szerződéseket 

versenytárgyalási eljárások útján, vagy 

 b) a vasúttársaság és leányvállalatai 

olyan, közvetlenül odaítélt közszolgáltatási 

szerződésekben részesültek vasúti 

közlekedési szolgáltatások 

vonatkozásában, amelyek aránya az 

értéket tekintve meghaladja az adott 

vasúttársaság és leányvállalatai számára 

odaítélt összes, vasúti közlekedési 

szolgáltatásra irányuló közszolgáltatási 

szerződés összértékének 50%-át. 

 E bekezdés alkalmazásában irányítás alatt 

olyan jogok, szerződések vagy más 

eszközök értendők, amelyek akár külön-

külön, akár együttesen és a kapcsolódó 

ténybeli és jogi megfontolásokra 

tekintettel lehetőséget adnak egy 

vállalkozás feletti meghatározó befolyás 

gyakorlására, különösen a következők 

révén: 

 a) a vállalkozás eszközei egészének vagy 

részének tulajdonjoga vagy használati 

joga; 

 b) olyan jogok vagy szerződések, amelyek 

meghatározó befolyást biztosítanak egy 

vállalkozás összetétele, szavazása vagy 

szervezeteinek döntései felett. 

 Az illetékes hatóság a versenytárgyalási 

eljárásokból kizárhat bármely olyan 

szolgáltatót vagy vállalkozást, amelyet – 

közvetlenül vagy közvetve – harmadik 

országban vagy országokban jegyeztek be 

természetes vagy jogi személyek, kivéve ha 
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az adott ország vagy országok hoztak 

olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé 

teszik a közszolgáltatási szerződések 

valamely tagállamban engedéllyel 

rendelkező vasúttársaságnak 

versenytárgyalás útján történő odaítélését. 

 

 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amelyek évente 300 000 kilométernél, 

illetve vasúti személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés esetén 

150 000 kilométernél kevesebb 

személyszállítási közszolgáltatás 

nyújtására vonatkoznak. 

b) amelyek évente 

300 000 járműkilométernél, illetve vasúti 

személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés esetén 

500 000 járműkilométernél kevesebb 

személyszállítási közszolgáltatás 

nyújtására vonatkoznak. 

Indokolás 

A Bizottság által javasolt küszöbérték nem felel meg az 5. cikk (4) bekezdésének a) pontjában 

szereplő, euróban kifejezett értéknek, ezért itt kiigazítást kell végezni, amely megfelel az 

átlagos jegyáraknak. Ezenkívül az illetékes hatóságoknak a gazdaságosság, a hatékonyság és 

a minőségi célok tekintetében bizonyítékkal kell szolgálniuk. 

 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A legfeljebb 23 közúti járművet üzemeltető 

kis- és középvállalkozásoknak közvetlenül 

A legfeljebb 23 közúti járművet üzemeltető 

kis- és középvállalkozásoknak közvetlenül 
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odaítélt közszolgáltatási szerződések 

esetében e küszöbértékek megemelhetők 

vagy egy 2 000 000 EUR alatti becsült 

éves átlagértékre, vagy a személyszállítási 

közszolgáltatás keretében nyújtott 

kevesebb, mint évi 600 000 kilométernyi 

szolgáltatásra. 

odaítélt közszolgáltatási szerződések 

esetében e küszöbértékek megemelhetők 

vagy egy 2 000 000 EUR alatti becsült 

éves átlagértékre, vagy a személyszállítási 

közszolgáltatás keretében nyújtott 

kevesebb, mint évi 

600 000 járműkilométernyi szolgáltatásra. 

Indokolás 

A rendeletben 23 közúti járműben rögzített határérték önkényesnek tűnik, mivel az nem áll 

összhangban a kkv-knak az Európai Bizottság szerinti hatályos meghatározásával 

(2003/361/EK ajánlás). 

 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – a a pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 Az (5) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

(5) A szolgáltatásnyújtás megszakadása 

vagy ilyen helyzet közvetlen kockázata 

esetén az illetékes hatóság szükséghelyzeti 

intézkedést hozhat.  Ez a szükséghelyzeti 

intézkedés közszolgáltatási szerződés 

közvetlen odaítélése, közszolgáltatási 

szerződés meghosszabbítására vonatkozó 

hivatalos megállapodás vagy 

meghatározott közszolgáltatások 

nyújtásának előírásaként hozható meg. A 

közszolgáltatónak joga van fellebbezni a 

meghatározott közszolgáltatások nyújtását 

előíró határozat ellen.  A közszolgáltatási 

szerződés szükséghelyzeti intézkedés révén 

való odaítélése vagy meghosszabbítása 

vagy az ilyen szerződés előírása nem 

szólhat két évnél hosszabb időtartamra. 

„(5) A szolgáltatásnyújtás megszakadása 

vagy ilyen helyzet közvetlen kockázata 

esetén az illetékes hatóság szükséghelyzeti 

intézkedést hozhat.  A szükséghelyzetek 

körébe tartozhat, ha az illetékes hatóság 

nem tudja időben elindítani a 

közszolgáltatási szerződés pályázati 

eljárását és/vagy időben odaítélni a 

szerződést egy szolgáltatónak.” 
 

A módosítás célja a meglévő jogszabályban foglalt rendelkezés – az 5. cikk (5) bekezdése – 

módosítása, amelyet a bizottsági javaslat nem említ. 
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Indokolás 

Javasolt új kivételt bevezetni a versenytárgyalásos pályázati eljárás elvei közé azokban az 

esetekben, amikor egy tagállamban egyidejűleg túl sok szerződés jár le. Ezekben az esetekben 

előfordulhat, hogy a tagállam illetékes hatóságai nem rendelkeznek a különböző eljárások 

megfelelő egyidejű előkészítéséhez szükséges igazgatási kapacitással. Ráadásul előfordulhat, 

hogy a vasúttársaságok nem tudnak egyszerre egy bizonyos számúnál több ajánlatot 

elkészíteni. 

 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – b pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (6) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

A (6) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„Az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 

hogy a vasúttársaságok közötti verseny 

fokozása érdekében az egy adott 

pályahálózat vagy útvonalcsomag 

szakaszaira vonatkozó vasúti 

személyszállítási közszolgáltatási 

szerződéseket különböző 

vasúttársaságoknak ítélik oda. Ennek 

érdekében az illetékes hatóságok a 

pályázati eljárás elindítását megelőzően 

dönthetnek úgy, hogy korlátozzák az 

egyazon vasúttársaságnak odaítélhető 

szerződések számát.” 

„(6) A 2012/34/EU irányelvvel 

összhangban, és amennyiben azt a 

nemzeti jog nem tiltja, a 2a. cikkben 

említett tömegközlekedési tervek 

elkészítéséért felelős illetékes hatóságok 

az alábbi feltételek fennállása esetén 

határozhatnak úgy, hogy közvetlenül ítélik 

oda a vasúti személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződéseket: 

 a) a tömegközlekedési terv a szerződés 

teljes időtartamára vonatkozó 

követelményeket tartalmaz a következőket 

érintően: 

 – az utasszám alakulása, 

 – a szolgáltatás pontossága, 

 – költséghatékonyság a tőke 

produktivitását tekintve, 

 – a vonatok üzemeltetésének gyakorisága, 

 – felhasználói elégedettség, 
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 – a vasúti járművek minősége. 

 b) az illetékes hatóság a szerződés kezdete 

előtt legkésőbb 18 hónappal közzéteszi, 

hogyan kell teljesíteni az a) pontban 

meghatározott követelményeket a 

közszolgáltatási szerződés közvetlen 

odaítélésével, és a 7. cikk (1) 

bekezdésében említett éves jelentésben 

rendszeresen értékeli a követelményeknek 

való megfelelést. Ha egy érdekelt 

vasúttársaság vagy vállalkozás panaszt 

tesz a szerződés közvetlen odaítélése miatt, 

a szabályozó szerv értékeli az illetékes 

hatóság által adott indokokat, és a panasz 

benyújtását követő két hónapon belül 

határozatot hoz. A szabályozó szerv saját 

kezdeményezésére is eljárhat. 

 c) a szabályozó szerv az adott szerződés 

lejárta előtt legkésőbb 24 hónappal 

értékeli, hogy teljesültek-e az 5. cikk (6) 

bekezdésének a) pontjában rögzített és a 7. 

cikk (1) bekezdése szerint értékelt 

követelmények. Az illetékes hatóság az 

értékeléshez minden szükséges adatot 

biztosít a szabályozó szerv számára. 

 Amennyiben a szabályozó szerv úgy ítéli 

meg, hogy az 5. cikk (6) bekezdésének a) 

pontjában rögzített követelmények nem 

teljesültek, haladéktalanul kötelezi az 

illetékes hatóságot arra, hogy az 5. cikk 

(3) bekezdésének megfelelően ítéljen oda 

új közszolgáltatási szerződést. A független 

szabályozó hatóság határozata kötelező 

erejű és azonnal végrehajtandó. 

 A 4. cikk (3) bekezdésétől eltérve e 

szerződések időtartama nem haladhatja 

meg a kilenc évet. 

 A Bizottság a 9a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el, amelyekben részletezi az 5. cikk 

(6) bekezdésének a) pontjában rögzített 

követelményeket. 
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Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamoknak az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban meg kell tenniük a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

közszolgáltatás keretében vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásokat 

nyújtani kívánó szolgáltatók számára 

hatékony és megkülönböztetésmentes 

hozzáférést biztosítsanak vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásra 

alkalmas járművekhez. 

(1) Az illetékes hatóságoknak az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban meg kell tenniük a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

közszolgáltatás keretében vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásokat 

nyújtani kívánó szolgáltatók számára 

hatékony és megkülönböztetésmentes 

hozzáférési feltételeket biztosítsanak vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásra 

alkalmas járművekhez. 

 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóság az első albekezdésben 

előírt követelménynek az alábbi módok 

egyikén tehet eleget: 

Az illetékes hatóság az első albekezdésben 

előírt követelménynek az alábbi 

különböző, méretgazdaságosságot 

elősegítő módokon tehet eleget: 

Indokolás 

A járműbeszerzés módjának elő kell segítenie a méretgazdaságosságot. 

 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 
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1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a közszolgáltatási szerződés 

végrehajtásához használt járműállományt 

saját maga szerzi be abból a célból, hogy 

azt piaci áron vagy a közszolgáltatási 

szerződés részeként a kiválasztott 

közszolgáltató rendelkezésére bocsássa, a 

4. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a 

6. cikk és – adott esetben – a melléklet 

alapján; 

a) a közszolgáltatási szerződés 

végrehajtásához használt járműállományt 

saját maga szerzi be piaci áron abból a 

célból, hogy azt piaci áron vagy a 

közszolgáltatási szerződés részeként a 

kiválasztott közszolgáltató rendelkezésére 

bocsássa, a 4. cikk (1) bekezdésének b) 

pontja, a 6. cikk és – adott esetben – a 

melléklet alapján; 

Indokolás 

A legfontosabb cél az egyenlő hozzáférés biztosítása és a járművekhez való hozzáférés 

akadályainak felszámolása. Ezzel összefüggésben fontos, hogy a támogató intézkedéseket ne 

vegyék figyelembe az odaítélési mechanizmusban. Az egy pályázóra alkalmazandó szükséges 

támogató intézkedések költsége nem lehet döntési kritérium az illetékes hatóság számára a 

közszolgáltatási szerződés odaítélésekor. Biztosítani kell e támogató intézkedések teljes körű 

semlegességét például a pályázatok vonatkozásában. Akármilyen támogató intézkedésekre is 

van szükségük az ajánlattevőknek, az nem vehető figyelembe az ajánlatok értékelésekor és az 

illetékes hatóság általi döntéshozatalkor. Az illetékes hatóságnak emellett az új 

közszolgáltatási szerződés végrehajtása előtt meg kell tudnia határozni a választott támogató 

intézkedés kivitelezhetőségét. E költségelemzés alapját a verseny torzulásának megelőzése 

érdekében a piaci áraknak kell képeznie. 

 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) nagyobb járműállomány kialakítása 

érdekében együttműködik a szomszédos 

helyi hatóságokkal. 
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Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A b) és a c) pontban említett esetekben az 

illetékes hatóságnak jogában áll előírni a 

közszolgáltatást nyújtó szolgáltató 

számára, hogy a közszolgáltatási szerződés 

lejártával a járműállományt adja át a 

szerződést elnyerő új szolgáltatónak. Az 

illetékes hatóság az új közszolgáltatót 

kötelezheti a járműállomány átvételére. Az 

átadást piaci árakon kell végrehajtani.” 

(3) A (2) bekezdés második 

albekezdésének b) és a c) pontjában 

említett esetekben az illetékes hatóságnak 

jogában áll előírni a közszolgáltatást nyújtó 

szolgáltató számára, hogy a 

közszolgáltatási szerződés lejártával a 

járműállományt adja át a szerződést 

elnyerő új szolgáltatónak. Az illetékes 

hatóság az új közszolgáltatót kötelezheti a 

járműállomány átvételére. Az átadást piaci 

árakon kell végrehajtani.” 

 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha a járműállomány új 

tömegközlekedési szolgáltatónak való 

átadása megtörtént, az illetékes hatóságnak 

a pályázati dokumentumokban részletes 

tájékoztatást kell nyújtania a járművek 

karbantartási költségeiről és fizikai 

állapotáról. 

(4) Ha a járműállomány új 

tömegközlekedési szolgáltatónak való 

átadása megtörtént, az illetékes hatóságnak 

a pályázati dokumentumokban részletes 

tájékoztatást kell nyújtania a járművek 

karbantartási költségeiről és fizikai 

állapotáról. 

 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság [e rendelet 

hatálybalépésétől számított 18 hónapig] 

intézkedéseket fogad el, amelyek 

részletesen meghatározzák az e cikk (2) és 

(3) bekezdésének alkalmazásához 

követendő eljárásokat. Ezeket a 

végrehajtási aktusokat a 9a. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálati 

eljárásnak megfelelően kell megalkotni. 

törölve 

Indokolás 

Az állami támogatás tekintetében az 1370/2007/EK rendelet lex specialis, mivel lehetővé teszi, 

hogy a személyszállítási közszolgáltatásokat az állami támogatásra vonatkozó szabályok alóli 

kivételként kezeljék. A 21–23. módosításokban javasolt szabályok végrehajtásához nincs 

szükség előzetes végrehajtási aktusokra. Ennélfogva nem indokolt bizottsági intézkedésekre 

hivatkozni. 

 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 7 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(1) Minden illetékes hatóság évente 

egyszer összevont jelentést tesz közzé a 

felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási 

kötelezettségekről, a közszolgáltatási 

szerződések kezdő dátumáról és 

időtartamáról, a kiválasztott 

közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés 

útján az említett közszolgáltatóknak 

biztosított ellentételezésekről és 

kizárólagos jogokról. A jelentés 

különbséget tesz az autóbusz-közlekedés és 

a vasúti közlekedés között, megengedi a 

közlekedési közszolgáltatási hálózat 

teljesítményének, minőségének és 

finanszírozásának ellenőrzését és 

értékelését, valamint adott esetben 

„(1) Minden illetékes hatóság évente 

egyszer összevont jelentést tesz közzé a 

felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási 

kötelezettségekről, a közszolgáltatási 

szerződések kezdő dátumáról és 

időtartamáról, a kiválasztott 

közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés 

útján az említett közszolgáltatóknak 

biztosított ellentételezésekről és 

kizárólagos jogokról. A jelentés részletesen 

bemutatja az elért eredményeket, és 

meghatározza a szállítási szolgáltatási 

tevékenységhez tartozó összes mutatót, 

nevezetesen a pontosságot, a 

megbízhatóságot, a tisztaságot, a 

nyilvános felmérés keretében mért 
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tájékoztatást ad a biztosított kizárólagos 

jogok típusáról és terjedelméről. A 

tagállamok – például egy közös internetes 

portálon keresztül – központi hozzáférést 

biztosítanak e jelentésekhez.” 

felhasználói elégedettséget, valamint a 

minimális kapacitáskihasználtságot. A 

jelentés különbséget tesz az autóbusz-

közlekedés és a vasúti közlekedés között, 

megengedi a közlekedési közszolgáltatási 

hálózat teljesítményének, minőségének és 

finanszírozásának ellenőrzését és 

értékelését, valamint adott esetben 

tájékoztatást ad a biztosított kizárólagos 

jogok típusáról és terjedelméről. A 

tagállamok – például egy közös internetes 

portálon keresztül – központi hozzáférést 

biztosítanak e jelentésekhez. Ezekről a 

jelentésekről a Bizottság összefoglalót 

készít, és azt minden munkanyelven 

továbbítja az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak.” 

 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül, a 

vasúti közszolgáltatási szerződések – az 

egyéb kötöttpályás közlekedési módok, 

például a metró és a villamos kivételével – 

odaítélésének 2019. december 3-tól meg 

kell felelnie az 5. cikk (3) bekezdésének. 

Minden egyéb kötöttpályás közlekedési 

módra vonatkozó, illetve közúti 

közszolgáltatási szerződést az 5. cikk 

(3) bekezdésével összhangban legkésőbb 

2019. december 3-ig kell odaítélni. A 

2019. december 3-ig tartó átmeneti 

időszak során a tagállamok intézkedéseket 

hoznak az 5. cikk (3) bekezdésének való 

fokozatos megfelelés érdekében, 

elkerülendő a különösen a szállítási 

kapacitást érintő súlyos szerkezeti 

problémákat.”; 

„(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül a 

közúti közlekedésre és az egyéb 

kötöttpályás közlekedési módokra, például 

a metróra, a villamosra vagy a vasút-

villamos rendszerekre vonatkozó 

közszolgáltatási szerződések odaítélésének 

2019. december 3-tól meg kell felelnie az 

5. cikknek. A vasúti személyszállítási 

közszolgáltatásokra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződések odaítélésének 

2022. december 3-tól meg kell felelnie az 

5. cikknek. A 2a. cikkben említett 

tömegközlekedési tervek elkészítéséért 

felelős illetékes hatóságok 2022. december 

3-ig az összes szükséges hatáskört 

megkapják a közszolgáltatási szerződések 

5. cikk szerinti odaítéléséhez. Az átmeneti 

időszakok során a tagállamok 

intézkedéseket hoznak az 5. cikk (3) 
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bekezdésének való fokozatos megfelelés 

érdekében, elkerülendő a különösen a 

szállítási kapacitást érintő súlyos szerkezeti 

problémákat.” 

 

 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „Az átmeneti időszakok első felét követő 

hat hónapon belül a tagállamok jelentést 

nyújtanak be a Bizottságnak az elért 

haladásról, amelyben kiemelik a 

közszolgáltatási szerződések 5. cikknek 

megfelelően történő, fokozatos 

odaítélésének végrehajtását. A tagállamok 

elért haladásról készített jelentései alapján 

a Bizottság megfelelő, a tagállamoknak 

címzett intézkedéseket javasolhat.” 

Indokolás 

Tekintettel a vasúti ágazatban versenytárgyalásra meghirdetett szerződések számára, 

elegendő időt kell biztosítani a túl sok, egyidőben zajló közbeszerzési eljárás elkerülése 

érdekében, továbbá gondoskodni kell arról, hogy az érintett szolgáltatók mindannyian 

tudjanak reagálni. 

 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont – b pont 

1370/2007/EK rendelet 

8 cikk – 2 a bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(2a) A 2013. január 1. és „(2a) A 2022. december 3. előtt 
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2019. december 2. között közvetlenül 

odaítélt vasúti személyszállítási 

közszolgáltatási szerződések lejáratuk 

dátumáig hatályban maradhatnak. 

Azonban 2022. december 31. után 

semmilyen körülmények között nem 

maradhatnak hatályban.” 

közvetlenül odaítélt, az 5. cikknek meg 

nem felelő vasúti személyszállítási 

közszolgáltatási szerződések legkésőbb …-

án/-én* hatályukat vesztik.” 

 _______________ 

 * HL: kérjük, illesszék be a dátumot: e 

rendelet (azaz a módosító aktus, 

2013/0028(COD)) hatálybalépése után 10 

évvel. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon 

lép hatályba. A kihirdetését követő három 

hónapon belül az általa módosított 

1370/2007/EK rendelettel egységes 

szerkezetbe foglalt formában közzétételre 

kerül.  
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INDOKOLÁS 

 

1. Bevezetés 

 

A vasúti személyszállítás utaskilométerben számítva az Európai Unión belüli személyszállítás 

kb. 7%-át adja1. Ezt a részarányt emelni kellene. Az e fenntartható közlekedési eszköz 

kapcsán megvalósuló beruházások nemcsak a környezetnek és a gazdaságnak válhatnak a 

javára, hanem egyúttal a növekedést és a foglalkoztatást is előmozdítják. A vasúti 

személyszállítás terén feltétlenül növelni kell a hatékonyságot. Az Európai Parlamentnek a 

fehér könyvről szóló állásfoglalásra irányuló indítványban meghatározott, a tömegközlekedési 

eszközöket igénybe vevők számának emelésére vonatkozó célja is csak akkor érhető el, ha 

Európa-szerte nő a vasúti személyszállítás hatékonysága. 

 

A nemzetközi vasúti személyszállítási piac 2010. január 1. óta nyitott. A belföldi 

személyszállítási szolgáltatások piaca viszont a legtöbb tagállamban még messzemenően zárt. 

A vasúti személyszállítás a többi személyszállítási szolgáltatáshoz – az autóbuszhoz, 

villamoshoz és metróhoz – hasonlóan jelenleg általában nem nyújtható kereskedelmi 

jelleggel. E szolgáltatásokat ehelyett közszolgáltatási szerződések alapján nyújtják. A 

közszolgáltatási kötelezettségek ellentételezése része ezeknek a szolgáltatási szerződéseknek. 

 

Mindehhez európai jogi keretként a jelenleg hatályos 1370/2007/EK rendelet szolgál. E 

rendelet központi eleme a szolgáltatási szerződések versenytárgyalás útján történő odaítélése, 

amelyet azonban e szerződések közvetlen odaítélésének különféle formái korlátoznak. Ide 

tartozik elsősorban az illetékes hatóságnak az a lehetősége, hogy az 5. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően maga döntheti el, hogy a szállítási szolgáltatásokat saját vállalkozása révén 

kínálja fel („belső szolgáltató”), vagy pályázatot ír ki ezekre. A közvetlen odaítélés e 

lehetősége egy kölcsönösségi záradék hatálya alá tartozik, amely szerint a belső szolgáltatók 

nem vehetnek részt az illetékes helyi hatóság területén kívül szervezett versenytárgyalási 

eljárásokon. 

 

A hatályos rendeletre irányuló jogalkotási eljárás során a Tanács keresztülvitte a vasúti 

személyszállítást érintő szolgáltatási szerződések közvetlen odaítélésének általános 

lehetőségét (5. cikk (6) bekezdés). Az EU-ban az összes vasúti utazás mintegy 90%-a 

közszolgáltatási szerződés keretében történik – főként városi és regionális vonatokon. E 

szolgáltatási szerződések nagy részét az eddigiekhez hasonlóan továbbra is közvetlenül a már 

elfogadott üzemeltetőknek ítélik oda.  

 

A városi és regionális közlekedés fejlődésével párhuzamosan az elmúlt 10 évben három vasúti 

csomagról született döntés, amelyek célja a piacok fokozatos megnyitása és a vasút 

versenyképességének növelése volt. A Parlament a 2012/34/EU irányelv keretében 

nemrégiben arra kérte a Bizottságot, hogy értékelje a nemzeti vasúti személyszállítás 

helyzetét. Eszerint a Bizottságnak legkésőbb 2012. december 31-ig jelentést kellett 

előterjesztenie, amelynek figyelembe kell vennie az 1370/2007/EK rendelet végrehajtását is, 

és adott esetben a vasúti személyszállítás belföldi piacának megnyitása tekintetében további 

                                                 
1 Autóbusz: 8,9%; villamos és metró: 1,6%; személygépjármű: 82,5 %. 



 

RR\1015751HU.doc 43/90 PE514.572v02-00 

 HU 

jogalkotási intézkedések alapjaként kell szolgálnia. 

 

 

2. A Bizottság javaslata 

 

A Bizottság javaslatában különösen a vasúti személyszállításra összpontosít. Ennek a néhány 

tagállamban tapasztalható kedvező fejlődés ellenére hatékonyabbá kell válnia az utasszámok, 

a szolgáltatások minősége, az infrastruktúra és a jegyek tekintetében. Az állam költségei sok 

tagállamban még túl magasak a szolgáltatások minőségéhez képest, és az új szolgáltatók előtt 

álló piaci belépési korlátok gyakran még leküzdhetetlenek. 

 

A Bizottság szerint ezeket a problémákat elsősorban a versenytárgyaláson alapuló pályáztatás 

erősítésével lehet megoldani, amelyet a 4. vasúti csomag keretébe ágyaznak be. A Bizottsági 

javaslatnak ezért központi eleme a hatályos 1370/2007/EU rendelet 5. cikkének (6) 

bekezdésében a vasúti személyszállítás tekintetében szereplő, általános jellegű közvetlen 

odaítélési lehetőség törlése. Ezt a járművekhez való hozzáférésre vonatkozó javaslatok 

egészítik ki. 

 

A Bizottság javaslata azonban nem korlátozódik a vasúti közlekedésre, hanem a többi 

közlekedési módra is vannak kihatásai. A javaslat a tömegközlekedési tervekkel és a 

közszolgáltatási kötelezettségekkel foglalkozó, részletes követelményeket tartalmazó új 2a. 

cikket határoz meg; ezeket a terveket az illetékes hatóságoknak valamennyi érintett 

közlekedési mód tekintetében el kell készíteniük. A Bizottság emellett javasolja a 8. cikkben 

szereplő átmeneti időszakok kiigazítását, ami kihatással lehet az autóbusz-, villamos- és 

metrószolgáltatások odaítélési eljárására. 

 

 

3. Az előadó álláspontja 

 

3.1. A versennyel kapcsolatos általános szempontok 

 

Az előadó elvben üdvözli a Bizottság vasúti verseny fokozására irányuló javaslatát. Ez a 

verseny azonban nem lehet öncélú, hanem eszközként kell szolgálnia a személyszállítási 

szolgáltatások minőségének, mennyiségének és hatékonyságának fokozatos javításához. A 

már meglévő hatékony struktúrákat meg kell őrizni, és az új rendelet nem lehet kedvezőtlen 

hatással ezek hatékonyságára. 

 

Az olyan összetett rendszerek átállásának sikeres végrehajtásához, mint amilyen a vasúti 

személyszállítási szolgáltatás is, elegendő idő szükséges. A Bizottság által javasolt 2019-es 

határidők, illetve a meglévő szerződések kifuttatására javasolt 2022-es határidő ezért túl 

rövidnek tűnik. 

 

Az illetékes hatóságoknak is több időre van szükségük a versenytárgyaláson alapuló 

pályáztatásra való felkészüléshez. Az előadó támogatja ugyan a vasúti személyszállításban az 

általános jellegű közvetlen odaítélés törlését (5. cikk (6) bekezdés), mégis reálisabb határidő 

mellett száll síkra.  

 

3.2. Közvetlen odaítélés és versenytárgyalási eljárás 
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Az 5. cikk (4) bekezdése szerinti közvetlen odaítélés tekintetében az előadó a közvetlen 

odaítélés vonatkilométerben megadott küszöbértékének módosítását javasolta, hogy 

reálisabban lehessen kialakítani a vasúti személyszállításban a nagyon kis szolgáltatási 

szerződések közvetlen odaítélésének lehetőségét. 

 

Az odaítélés hatásai miatt az illetékes hatóságokat közvetlen odaítélés esetén kötelezni kell az 

indokolásra, amelyet közzé kell tenni, lehetővé téve ezzel a többi érdekelt üzemeltető általi, 

idejében történő felülvizsgálatot, illetve a kifogások megtételét.  

 

Ezenkívül a kölcsönösség elvének a harmadik országbeli vállalkozásokra is vonatkoznia kell, 

és ezeknek csak akkor szabad lehetőséget kapniuk arra, hogy pályázati eljárásban vegyenek 

részt, ha ezek az országok is megnyitották piacukat az uniós vállalkozások előtt.  

 

 

3.3. Az illetékes hatóság kulcsszerepe 

 

Az előadó számára az illetékes hatóság központi szerepet játszik. A szubszidiaritás elvével 

összhangban az illetékes hatóságnak kell felelősnek lennie a helyi közlekedési terv 

elkészítéséért és a személyszállítási közszolgáltatásban szükséges szolgáltatások 

megbecsléséért. Ugyanez vonatkozik a közszolgáltatási kötelezettségek meghatározására. Az 

illetékes hatóságok tudják a legjobban megítélni, hogy helyben milyen közszolgáltatási 

kötelezettségekre van szükség, és melyik útvonalhoz kell nyílt hozzáférést biztosítani, illetve 

hol kell a nyílt hozzáférést közszolgáltatási szerződéssel korlátozni. A nyílt hozzáférés és a 

közszolgáltatási szerződések fogalma közötti viszony kérdése rendkívül kényes. A nyílt 

hozzáférés túl tág értelmezése esetén mindig fennáll a magánszolgáltatók általi kimazsolázás 

veszélye, az állam kárára.  

 

Ezt a kérdést, amely a szolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyának fogalma körül forog, 

nemcsak ebben a jelentésben, hanem az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 

jelentésben is következetesen tisztázni kell. 

 

Az illetékes hatóságnak e döntésekhez minden lényeges információval rendelkeznie kell.  

 

A Bizottság javaslata szerint az illetékes hatóságokat közlekedési tervek készítésére kell 

kötelezni. Az előadó támogatja ezt a javaslatot, ám az a véleménye, hogy a rendeletnek az 

előírások tekintetében elegendő mérlegelési jogkört kell hagynia az illetékes hatóságok 

számára. Ezenkívül a minőségi és szociális normák tekintetében is meg kell határozniuk 

bizonyos kritériumokat, és ezeket fel kell venniük a pályázati dokumentációba is. Ezen 

túlmenően e tervek esetében határozottabban hangsúlyozni kell a fenntarthatóság fogalmát. 

 

 



 

RR\1015751HU.doc 45/90 PE514.572v02-00 

 HU 

3.4. A közszolgáltatási szerződések volumene a vasúti személyszállításban 

 

A Bizottság javasolja, hogy a közszolgáltatási szerződések volumene legfeljebb 10 millió 

vonatkilométernek, illetve a teljes szállítási volumen egyharmadának feleljen meg. Az előadó 

úgy véli, hogy ez a szabályozás különösen az EU kisebb tagállamaiban kényszerű 

harmadoláshoz vezetne, anélkül hogy ez a hatékonyság növekedésével járna.  

 

3.5. Az autóbusz-, villamos- és metrószolgáltatást érintő lehetséges hatások 

 

Az 1370/2007/EK rendeletet 2019-ig fokozatosan kell bevezetni. Az átmeneti időszakok 

Bizottság által javasolt, 8. cikk (2) bekezdésében szereplő módosítása nem csak a vasúti 

személyszállításra nézve jár következményekkel. A Bizottság nagyon félreérthető 

megfogalmazása legalábbis azzal a veszéllyel jár, hogy a központi rendelkezéseket, különösen 

a belső szolgáltatónak történő közvetlen odaítélésre vonatkozó rendelkezéseket meg lehet 

kerülni. Az előadó szerint ezekhez a hatályos rendelet létrehozását megelőző hétéves 

jogalkotási eljárás során nehezen elért kompromisszumokhoz nem szabad hozzányúlni.  

 

 

3.6. Egyéb módosítások 

 

Az előadó ezenkívül technikai jellegű módosításokat is javasol, egyrészt világos 

fogalommeghatározások (például a vasúti személyszállítási közszolgáltatás fogalmának 

világos meghatározása), másrészt pedig a szöveg érthetőbbé tétele és karcsúsítása érdekében. 
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20.11.2013 

VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére 

az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának 

megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról 

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) 

Előadó: Frédéric Daerden 
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RÖVID INDOKOLÁS 

A szolgáltatási ágazatoknak – köztük a vasúti szállítási ágazatnak – az Európai Unió által 

elindított, több évtizede zajló liberalizációs folyamata az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 26. cikkének végrehajtásából fakad és így az európai projekt részét képezi. 

 

A közös piac megvalósításának e célkitűzése nem lehet cél önmagában, hanem a mindenki 

számára hozzáférhető minőségi szolgáltatások fenntartása mellett a fogyasztók által a 

szolgáltatásokért fizetett díjak csökkentésére kell irányulnia. 

 

Utólag visszatekintve úgy tűnik, hogy azok a különböző intézkedések, amelyek a 

hagyományosan az állami szolgáltatók által a nemzeti hasznosítási monopóliumokon 

keresztül nyújtott szolgáltatások ágazatainak liberalizációjára irányultak, nem feleltek meg a 

fent említett kettős célkitűzésnek. 

 

Csak a vasúti ágazatot tekintve is számos példa hozható fel az elégtelenségre: 

 

 A verseny előtt 2010-ben megnyitott nemzetközi személyszállítás terén a verseny 

fokozódása nem csökkentette észrevehetően a költségeket, és a határokon átnyúló 

tradicionális, nem nagysebességű vonalak lezárásához vezetett. Emellett az ágazat 

nem növekedett a várt mértékben, piaci részesedését pedig az intramodális helyett 

inkább az intermodális közlekedés terén kellett növelnie. 

 

 A liberalizációra vonatkozó jogszabályaiban a legnagyobb előrelépéseket elérő 

tagállam, Nagy-Britannia belföldi személyszállítási ágazata tekintetében az EGSZB 

külön kiemelte a brit utasok sok szempontból érzett elégedetlenségét és azt, hogy 

rendszeres állami beavatkozásra van szükség az ágazati integráció terén (díjak, 

felosztás, menetrendek stb.). 

 

 Az Unió egészében nem kevesebb mint 15 kötelezettségszegési eljárást indítottak a 

belföldi személyszállításra vonatkozó uniós jogszabályok nem megfelelő átültetése 

miatt, ami e liberalizáció túlzottan gyors üteméről tanúskodik, azonban az európai 

projekt megvalósításához való hozzájárulása érdekében e liberalizációt a polgárok 

számára több évtizeden át minőségi modellt kínáló nemzeti modellek megsértése 

nélkül kellene végrehajtani.  

 

Mindezekre tekintettel az előadó szerint nem igazolt a vasúti személyszállítási ágazat további 

liberalizációjának szükségessége, és kitart amellett, hogy módosításai révén enyhítsék a 

polgárokra, és különösen az ágazatban dolgozó munkavállalókra gyakorolt negatív 

következmények kockázatát, a következők szerint: 

 

 az irányítás integrációjának lehető legmagasabb szintje: a pályahálózat-működtetők és 

a személyszállító társaságok szigorú különválasztása ugyan versenyjogi szempontokon 

alapul, ez azonban félelmet szülhet az utasszervezetek, az ágazati szakszervezetek 

vagy a hagyományos piaci szereplők körében, az előadó véleménye szerint 
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ugyanakkor ez a fekete-fehér megközelítés nem szerencsés. Ez a különválasztás 

minden bizonnyal maga után vonja, hogy a tőkebefektetések tekintetében kisebb 

mértékben vonják majd össze a forrásokat és fokozódik a bürokrácia, ami súlyosan árt 

a szolgáltatások minőségének és az utasok biztonságának. Az előadó ezért úgy döntött, 

hogy az Európai Unió Bírósága 2013. február 28-i ítéletének megfelelően e kérdésben 

a lehető legnagyobb szabadságot biztosítja a nemzeti szabályozó hatóságoknak; 

 

 a küszöbértékek jelentős megemelésével a lehető legnagyobb szabadság biztosítása a 

tagállamok számára a közbeszerzések és a közszolgáltatási koncessziók közvetlen 

odaítélése közötti választás tekintetében; 

 

 az utasok, a munkavállalók és a környezet védelmét szolgáló szabályok felvétele a 

fenntartható tömegközlekedésre vonatkozó nemzeti tervek szociális és 

környezetvédelmi szempontjai közé, ezzel segítve elő a minőségi, szociális és 

környezetvédelmi kritériumok pályázatokba való beépítését; 

 

 a munkavállalók védelmének megerősítése a következők révén: a személyzetnek a 

közszolgáltatási koncesszióval rendelkező új társaságon belüli széles körű áthelyezési 

lehetőségei; a struktúrákon belüli társadalmi párbeszéd megerősítése; a 

vonatszemélyzetre alkalmazandó szociális jog pontosítása, különösen e személyzet 

tanúsítása révén; a szociális dömping elkerülése érdekében a tagállamok felszólítása 

az ajánlattevők és az alvállalkozók közötti szolidaritáson alapuló szociális felelősség 

megállapítására; 

 

 a szükséges viszonosság a tagállamok közötti piacok megnyitásában; 

 

 a tagállamok számára hosszú (2029-ig terjedő) átmeneti időszak biztosítása a 

végrehajtásra annak érdekében, hogy a liberalizációval kapcsolatos bármilyen további 

lépés megtétele előtt megfelelő idő álljon az EU politikai döntéshozóinak 

rendelkezésére a megfontolásra és elemzésre. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A vasúti közlekedés társadalmi és 

környezetvédelmi szempontból, illetve a 
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mobilitás tervezése szempontjából 

egyaránt lényeges szerepet játszik, és 

jelentősen növelhető az európai 

személyszállításban való teljes 

részesedése. E tekintetben a kutatási, 

infrastrukturális, valamint a vasúti 

járművekkel kapcsolatos befektetések 

jelentős mértékben hozzájárulhatnak az új 

növekedéshez, és ezáltal a vasúti 

ágazatban közvetlenül, míg a többi ágazat 

munkavállalói mobilitásának növelése 

révén közvetett módon is növelhetik a 

foglalkoztatottságot. A vasúti szállítás az 

Unió jelentős modern iparágává nőheti ki 

magát, feltéve hogy a tagállamok 

megállapodnak a fokozott 

együttműködésben. 

 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzetközi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások uniós piaca 2010-től nyitva 

áll a verseny előtt. Ezenkívül nyílt 

hozzáférési jogok bevezetésével vagy a 

közszolgálati szerződések versenypályázati 

eljárás útján történő odaítélésével, illetve e 

két módszer együttes alkalmazásával 

néhány tagállam belföldi személyszállítási 

szolgáltatásait megnyitotta a verseny előtt. 

(2) A nemzetközi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások uniós piaca 2010-től nyitva 

áll a verseny előtt. Ezenkívül nyílt 

hozzáférési jogok bevezetésével vagy a 

közszolgálati szerződések versenypályázati 

eljárás útján történő odaítélésével, illetve e 

két módszer együttes alkalmazásával 

néhány tagállam belföldi személyszállítási 

szolgáltatásait megnyitotta a verseny előtt, 

egyidejűleg tiszteletben tartva az Európai 

Unióról szóló szerződéshez (EUSZ) és az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződéshez (EUMSZ) csatolt, az 

általános érdekű szolgáltatásokról szóló 

(26. sz.) jegyzőkönyvet (26. sz. 

jegyzőkönyv). 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Személyszállítási közszolgáltatásaik 

megszervezése során az illetékes 

hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

közszolgáltatási kötelezettségek és a 

közszolgáltatási szerződések földrajzi 

hatóköre a területükön érvényes 

személyszállítási közszolgáltatási 

szakpolitikai célkitűzések megvalósítása 

szempontjából megfelelő, szükséges és 

arányos legyen. Ezt a szakpolitikát piaci 

alapú közlekedési megoldásoknak teret 

hagyó tömegközlekedési tervekben kell 

meghatározni. A tömegközlekedési tervek 

és a közszolgáltatási kötelezettségek 

meghatározásának folyamatát az érdekelt 

felek – köztük a potenciális piacra lépők – 

számára átláthatóvá kell tenni. 

(4) Személyszállítási közszolgáltatásaik 

megszervezése során az illetékes 

hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

közszolgáltatási kötelezettségek és a 

közszolgáltatási szerződések földrajzi 

hatóköre a területükön érvényes 

személyszállítási közszolgáltatási 

szakpolitikai célkitűzések megvalósítása 

szempontjából megfelelő, szükséges és 

arányos legyen, és hogy az EUSZ, az 

Európai Unió Alapjogi Chartája, a 26. sz. 

jegyzőkönyv, illetve a fogyatékossággal 

élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

szociális célkitűzéseit tiszteletben tartsák. 

Ezt a szakpolitikát a felhasználók – 

beleértve a családokat, időseket és 

fogyatékossággal élőket – szükségletein 

alapuló közlekedési megoldásoknak teret 

hagyó valamennyi fenntartható 

tömegközlekedési tervben meg kell 

határozni. Az ilyen multimodális 
tömegközlekedési tervek és a 

közszolgáltatási kötelezettségek 

meghatározásának folyamatába be kell 

építeni a gazdasági, szociális és ökológiai 

dimenziót, és azt az érdekelt felek – köztük 

a potenciális piacra lépők – számára 

átláthatóvá kell tenni. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tömegközlekedési tervekben 

meghatározott célkitűzések elérését 

szolgáló hatékony és eredményes 

(5) A tömegközlekedési tervekben 

meghatározott célkitűzések elérését 

szolgáló hatékony és eredményes 
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finanszírozás érdekében az illetékes 

hatóságoknak a tömegközlekedési 

célkitűzés megvalósítását célzó 

közszolgáltatási kötelezettségeket 

költséghatékony módon, az e 

kötelezettségek nettó pénzügyi hatásához 

kapcsolódó ellentételezést szem előtt tartva 

kell meghatározniuk, és biztosítaniuk kell a 

közszolgáltatási szerződések keretében 

megszervezett tömegközlekedés hosszú 

távú pénzügyi fenntarthatóságát. 

finanszírozás érdekében az illetékes 

hatóságoknak a tömegközlekedési 

célkitűzés megvalósítását célzó 

közszolgáltatási kötelezettségeket 

egyszerre minőségi és költséghatékony 

módon, az e kötelezettségek nettó pénzügyi 

hatásához kapcsolódó ellentételezést szem 

előtt tartva kell meghatározniuk, és 

biztosítaniuk kell a közszolgáltatási 

szerződések keretében megszervezett 

tömegközlekedés hosszú távú pénzügyi 

fenntarthatóságát. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (5a) A legalacsonyabb ár elvén alapuló 

versenytárgyalások elősegítik a gyakran 

az olcsóbb ajánlatokhoz kapcsolódó 

szociális dömpinget. Ennek során gyakran 

a munkavállalók kárára érnek el 

megtakarításokat az alacsonyabb bérek, a 

hosszabb munkaidő és a kisebb létszámú 

személyzet révén. Azért, hogy a 

versenytárgyaláson alapuló pályáztatás ne 

a hatékonyság és a szolgáltatás minősége 

vagy az alkalmazottak 

munkakörülményeinek rovására 

történjen, illetve a legalacsonyabb ár 

helyett inkább a minőségi szempontokon 

alapuljon, és figyelembe vegye a nemzeti 

sajátosságokat, a versenytárgyaláson 

alapuló pályázati eljárás formáját a 

tagállamokra kell bízni. 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A vasúti személyszállítási 

közszolgáltatás zökkenőmentes működése 

érdekében különösen fontos, hogy az 

illetékes hatóságok teljesítsék ezeket a 

közszolgáltatási kötelezettségekre, 

valamint a közszolgáltatási szerződések 

hatályára vonatkozó kritériumokat, mivel a 

nyílt hozzáférésű közlekedési 

tevékenységeket jól össze kell hangolni a 

közszolgáltatási szerződés alapján 

megvalósuló közlekedési 

tevékenységekkel. Ezért e folyamat 

megfelelő alkalmazásának és 

átláthatóságának biztosítása a független 

vasúti szabályozó szervezet feladata. 

(6) A vasúti személyszállítási 

közszolgáltatás zökkenőmentes működése 

és az ügyfelei igényeinek kielégítése, 

valamint ezzel egyidejűleg az ágazat 

munkavállalói jogainak tiszteletben 

tartása érdekében különösen fontos, hogy 

az illetékes hatóságok teljesítsék ezeket a 

közszolgáltatási kötelezettségekre, 

valamint a közszolgáltatási szerződések 

hatályára vonatkozó kritériumokat, mivel a 

nyílt hozzáférésű közlekedési 

tevékenységeket jól össze kell hangolni a 

közszolgáltatási szerződés alapján 

megvalósuló közlekedési 

tevékenységekkel. Ezért e folyamat 

megfelelő alkalmazásának és 

átláthatóságának biztosítása a független 

vasúti szabályozó szervezet feladata. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A közszolgáltatási szerződések 

közvetlen odaítélhetőségének felső 

határértékeit a vasúti szállítás esetében 

azokhoz a konkrét gazdasági feltételekhez 

kell igazítani, amelyek között az ágazat 

pályázati eljárásai lebonyolíthatók. 

(9) A közszolgáltatási szerződések 

közvetlen odaítélhetőségének felső 

határértékeit a vasúti szállítás esetében az 

általános érdekű szolgáltatások szociális 

és területi követelményeihez és azokhoz a 

gazdasági feltételekhez kell igazítani, 

amelyek között az ágazat pályázati 

eljárásai lebonyolíthatók. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (9a) A kölcsönösség elve fontos eszköz, 

amely a verseny torzulása ellen hathat. 

Ezt az elvet nemcsak a tagállamok 

vasúttársaságaira és azok 

leányvállalataira kell alkalmazni, hanem 

az Unión belüli pályázati eljárásban részt 

venni kívánó harmadik országbeli 

vállalkozásokra is. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A vasúti személyszállítási 

szolgáltatások belső piacának 

létrehozásához az ágazatban lebonyolított 

közszolgáltatási szerződések 

versenytárgyalási eljárásainak tekintetében 

közös szabályokra van szükség, amelyeket 

minden tagállamban összehangolt módon 

kell alkalmazni. 

(10) A vasúti személyszállítási 

szolgáltatások belső piacának 

létrehozásához az ágazatban lebonyolított 

közszolgáltatási szerződések 

versenytárgyalási eljárásainak tekintetében 

az EUSZ-ben és az EUMSZ-ben 

lefektetett szociális célkitűzéseket és 

általános érdekű szolgáltatási 

kötelezettségeket tiszteletben tartó közös 

szabályokra van szükség, amelyeket az 

összes potenciális ajánlattevő számára 

azonos feltételek megteremtése céljából 
minden tagállamban összehangolt módon 

kell – az egyes országok sajátosságainak 

figyelembevételével – alkalmazni. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 

szempontjából, amelyek között a 

társadalom maradéktalanul kiaknázhatja a 

belföldi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások piacának eredményes 

megnyitásával járó előnyöket, fontos, 

hogy a tagállamok a közszolgáltatók 

alkalmazottai számára is megfelelő szintű 

szociális védelmet biztosítsanak. 

(11) Azon keretfeltételek kialakítása 

szempontjából, amelyek között a 

társadalom összes tagja maradéktalanul 

kiaknázhatja a belföldi vasúti 

személyszállítási szolgáltatások magas 

színvonalú, az EUSZ-ben lefektetett 

szociális célkitűzésekkel és az EUMSZ-

hez csatolt 26. sz. jegyzőkönyvben az 

általános érdekű szolgáltatásokkal 

kapcsolatban meghatározott 

célkitűzésekkel összhangban álló 

kínálatának előnyeit, fontos, hogy a 

tagállamok a közszolgáltatók alkalmazottai 

számára is minden esetben az ágazati 

kollektív szerződéseket tiszteletben tartó, 

jó munkafeltételeket és magas színvonalú 
szociális védelmet biztosítsanak a szociális 

dömpinggel szemben, nemzeti, regionális 

vagy helyi szinten egyaránt. A megfelelő 

szintet legkésőbb a belföldi vasúti piac 

megnyitásakor garantálni kell a szociális 

normák nemzeti jog és/vagy ágazati 

kollektív szerződések útján történő 

meghatározásán és az érintett ágazat 

személyzete átvételének megkövetelésén 

keresztül. A minőségi szociális keretet az 

illetékes hatóságoknak a vasúti 

tevékenységen belül nem csak elsősorban 

nemzeti kollektív megállapodások 

bevezetésével kell megvalósítaniuk, 

hanem a szerződések odaítélésére 

irányuló beszerzési eljárások során a 

személyzet átvételével is. 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (11a) Amennyiben egy közszolgáltatási 

szerződés megkötése a közszolgáltató 

megváltozásával járhat, az illetékes 

hatóságoknak elő kell írniuk a kiválasztott 

közszolgáltató számára a munkavállalók 

jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 

ezek részeinek átruházása esetén történő 

védelmére vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. 

március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv 

rendelkezéseinek az alkalmazását. Ez az 

irányelv nem zárja ki, hogy a tagállamok 

az irányelv hatálya alá nem tartozó 

munkavállalói jogok átruházási feltételeit 

is védjék. Ezért a tagállamok adott esetben 

figyelembe veszik a nemzeti törvényekben, 

rendeletekben és közigazgatási 

rendelkezésekben, a kollektív 

szerződésekben vagy a szociális partnerek 

közötti megállapodásokban 

meghatározott, a munkavállalókra 

kedvezőbb munkajogi és szociális 

normákat. 

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) A szubszidiaritás elvével 

összhangban az illetékes hatóságok 

szociális és minőségi kritériumokat 

állapítanak meg a közszolgáltatási 

kötelezettségek minőségi normáinak 

fenntartására és növelésére, például a 

minimális munkafeltételek, az utasjogok, 

a csökkent mozgásképességű személyek 

szükségletei, a környezetvédelem, az 

utasok és a munkavállalók egészsége és 

biztonsága, valamint a munkahelyekre és 

a szolgáltatásnyújtás helyén történő 
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szociális védelemre vonatkozó, kollektív 

szerződésbeli kötelezettségek és egyéb 

szabályok és megállapodások 

tekintetében. 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az 1370/2007/EK rendelet belső 

logikájával összhangban világossá kell 

tenni, hogy a 2019. december 2-ig tartó 

átmeneti időszak kizárólag a 

közszolgáltatási szerződések 

versenytárgyalási eljárások 

megszervezésének kötelezettségére 

vonatkozik. 

(14) Az 1370/2007/EK rendelet belső 

logikájával összhangban világossá kell 

tenni, hogy a 2019. december 2-ig tartó 

átmeneti időszak kizárólag a 

közszolgáltatási szerződések 

versenytárgyalási eljárások 

megszervezésének kötelezettségére 

vonatkozik. Az átmeneti időszak lehetővé 

teszi majd a tagállamok számára annak 

biztosítását, hogy a pályázati eljárások 

tiszteletben tartsák a szociális 

célkitűzéseket, illetve az EUSZ-ben és a 

26. sz. jegyzőkönyvben meghatározott 

szociális és területi kohéziót. 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A vasúttársaságoknak a 

közszolgáltatási szerződések kötelezően 

versenytárgyaláson alapuló odaítélésére 

való felkészüléséhez több időre van 

szükségük, hogy az ilyen szerződéseket 

korábban közvetlenül elnyerő vállalatok 

eredményes és fenntartható belső 

szerkezetátalakítást tudjanak végrehajtani. 

Ezért az e rendelet hatálybalépésének 

dátuma és 2019. december 3. között 

(15) A vasúttársaságoknak a 

közszolgáltatási szerződések opcionális 

versenytárgyaláson alapuló odaítélésére 

való felkészüléséhez és az érintett 

tagállamokban a közszolgáltatók 

személyzete számára a szociális védelem 

megfelelő szintjének és a jó 

munkafeltételek biztosításához több időre 

van szükségük, hogy az ilyen 

szerződéseket korábban közvetlenül 
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közvetlenül odaítélt szerződésekre 

vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell 

megállapítani. 

elnyerő vállalatok eredményes és 

fenntartható belső szerkezetátalakítást 

tudjanak végrehajtani. Az e rendelet 

hatálybalépésének dátuma és 2019. 

december 3. között közvetlenül odaítélt 

szerződésekre vonatkozóan minden 

esetben átmeneti intézkedéseket kell 

megállapítani. 

 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A belföldi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások piacának megnyitása után 

megfelelő rendelkezések előírására van 

szükség, tekintve, hogy az illetékes 

hatóságoknak intézkedéseket kell hozniuk 

annak érdekében, hogy az egy 

vasúttársaságnak általuk odaítélt 

szerződések számának korlátozásával 

biztosítani tudják a magas szintű versenyt. 

(16) A belföldi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások piacának megnyitása után 

megfelelő rendelkezések előírására van 

szükség, tekintve, hogy az illetékes 

hatóságoknak intézkedéseket kell hozniuk 

annak érdekében, hogy az egy 

vasúttársaságnak általuk odaítélt 

szerződések számának korlátozásával 

biztosítani tudják a megfelelő szintű 

versenyt. 

 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 cikk – c pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„illetékes helyi hatóság”: bármely illetékes 

hatóság, amelynek földrajzi illetékessége 

nem országos, hanem egy városi 

agglomeráció vagy vidéki körzet 

közlekedési szükségleteire terjed ki; 

„illetékes helyi hatóság”: bármely illetékes 

hatóság, amelynek földrajzi illetékessége 

nem országos, hanem többek között egy 

régió, egy városi agglomeráció vagy vidéki 

körzet közlekedési szükségleteire terjed ki; 
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Indokolás 

Az EU tagállamaiban a közösségi közlekedés szervezői gyakran a régiók vagy egyéb 

közigazgatási egységek, ezért ki kell bővíteni a fogalommeghatározást. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Tömegközlekedési tervek és 

közszolgáltatási kötelezettségek 
A szociális, környezetvédelmi és gazdasági 

szempontból fenntartható 
tömegközlekedési tervek és 

közszolgáltatási kötelezettségek  

Indokolás 

A szóban forgó tervek valamennyi szempontja tekintetében hangsúlyozni kell a 

fenntarthatóságot. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tömegközlekedési ajánlat által 

kielégítendő alapkövetelmények, például a 

hozzáférhetőség, a területi összeköttetés, a 

biztonság, a fő csatlakozási csomópontok 

által biztosított modális és intermodális 

összekapcsolódások, valamint olyan 

ajánlati jellemzők, mint a működési idők, a 

szolgáltatások gyakorisága és a 

kapacitáskihasználás minimális szintje; 

b) a tömegközlekedési ajánlat által 

kielégítendő alapkövetelmények, például a 

rendelkezésre állás, a hozzáférhetőség, a 

megfizethetőség, a területi összeköttetés, a 

biztonság, a fő csatlakozási csomópontok 

által biztosított modális és intermodális 

összekapcsolódások, valamint olyan 

ajánlati jellemzők, mint a működési idők, a 

szolgáltatások gyakorisága és a 

kapacitáskihasználás minimális szintje; 
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Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az olyan tételekhez kapcsolódó minőségi 

szabványok, mint a megállók és a 

járművek felszereltségi jellemzői, a 

pontosság és megbízhatóság, a tisztaság, az 

ügyfélszolgálat és -tájékoztatás, a 

panaszkezelés és a jogorvoslat, valamint a 

szolgáltatás minőségének nyomon 

követése; 

c) az olyan tételekhez kapcsolódó minőségi 

szabványok, mint a megállók és a 

járművek felszereltségi jellemzői, a 

pontosság és megbízhatóság, a tisztaság, az 

ügyfélszolgálat – beleértve a 

gyermekeknek, családoknak, időseknek 

szóló szolgáltatásokat –, támogatás és 

tájékoztatás, a panaszkezelés és a 

jogorvoslat, valamint a szolgáltatás 

minőségének nyomon követése, valamint 

az akadálymentességnek a 

fogyatékossággal élőkről szóló ENSZ-

egyezmény szerinti biztosításához 

szükséges valamennyi szolgáltatás; 

 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – d a - d d  pont (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

   da) az utasjogokra alkalmazandó 

szabályok; 

db) a szociális és foglalkoztatás-védelemre 

alkalmazandó szabályok; 

dc) a munkahelyi egészségügyi és 

biztonsági normák; 

dd) a környezetvédelemre alkalmazandó 

szabályok; 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) olyan működési követelmények, mint a 

kerékpárszállítás, a forgalomirányítás és a 

zavarok esetén követendő katasztrófaterv. 

e) olyan működési követelmények, mint a 

kerékpárszállítás, a babakocsik, kerekes 

székek és csomagok szállítása, illetve a 
forgalomirányítás és a zavarok esetén 

követendő katasztrófaterv. 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tömegközlekedési tervek kidolgozása 

során az illetékes hatóságoknak ügyelniük 

kell különösen az utasjogokkal, a szociális 

védelemmel, a foglalkoztatással és 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

alkalmazandó szabályokra. 

A szolgáltatók közötti átlátható és 

összehasonlítható versenyfeltételek 

biztosítása, valamint a szociális dömping 

kockázatának elkerülése érdekében az 

illetékes hatóságok különleges szociális és 

szolgáltatásminőségi normákat írhatnak 

elő. 

Indokolás 

Fontosságuk kiemelése érdekében az eredeti bekezdés e szempontjait az új 2a. cikk vonatkozó 

pontjai veszik át. Az új szöveg e tekintetben a nyomatékosítást szolgálja. 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 

felekkel folytatott konzultációt követően 

elfogadják, majd közzéteszik a 

tömegközlekedési terveket. E rendelet 

alkalmazásában az érintett érdekelt felek 

közé tartoznak legalább a közlekedési 

szolgáltatók, adott esetben a pályahálózat-

működtetők, reprezentatív utas- és 

munkavállalói szervezetek. 

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 

felekkel folytatott konzultációt követően 

elfogadják, majd közzéteszik a 

tömegközlekedési terveket. E rendelet 

alkalmazásában az érintett érdekelt felek 

közé tartoznak legalább a közlekedési 

szolgáltatók, a pályahálózat-működtetők, 

az utas- és munkavállalói szervezetek, 

valamint a fogyatékossággal élő 

személyek és az idősek érdekképviseleti 

szervei. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A b) pontban említett megfelelőség 

felmérése során szem előtt kell tartani, 

hogy a közszféra személyszállítási 

közszolgáltatások nyújtásába való 

beavatkozása az alkalmas mód-e a 

tömegközlekedési tervekben 

megfogalmazott célkitűzések elérésére. 

törölve 

Indokolás 

Egy másik módosítás a megfelelőséggel kapcsolatos magyarázat 2a. cikk (3) bekezdésének 

b) pontjába való felvételére irányul, ezért e magyarázat itt elhagyható. 

 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 4 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a legköltséghatékonyabb módon kell 

elérnie a tömegközlekedési terv 

célkitűzéseit; 

a) a lehető leghatékonyabb módon, magas 

minőség biztosítása mellett kell elérnie a 

tömegközlekedési terv célkitűzéseit, 

beleértve a szociális és területi értelemben 

vett elérhetőséget; 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tömegközlekedési tervben előírt 

követelmények értelmében pénzügyileg 

hosszú távon fenn kell tartania a 

személyszállítási közszolgáltatást. 

b) a tömegközlekedési tervben előírt 

követelmények értelmében pénzügyileg 

hosszú távon és integrált megközelítésben 

fenn kell tartania a személyszállítási 

közszolgáltatást. 

 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóságnak a közszolgáltatási 

kötelezettségek meghatározásához 

megfelelő módon egyeztetnie kell az 

érintett érdekelt felekkel, így legalább a 

közlekedési szolgáltatókkal, adott esetben 

a pályahálózat-működtetőkkel, a 

reprezentatív utas- és munkavállalói 

szervezetekkel, és mérlegelnie kell 

álláspontjaikat. 

Az illetékes hatóságnak a közszolgáltatási 

kötelezettségek meghatározásához 

megfelelő módon egyeztetnie kell az 

érintett érdekelt felekkel, így legalább a 

közlekedési szolgáltatókkal, a 

pályahálózat-működtetőkkel, az utas- és 

munkavállalói szervezetekkel, valamint a 

fogyatékossággal élő személyek és az 

idősek érdekképviseleti szerveivel, és 
mérlegelnie kell álláspontjaikat. 
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Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 6 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az egyes közszolgáltatási szerződések 

vonatkilométerben megadott maximális 

éves volumenét 10 millió vasútkilométer 

vagy a közszolgáltatási szerződések 

keretében nyújtott teljes nemzeti 

személyszállítási volumen egyharmada 

közül a nagyobb értékben kell 

megállapítani. 

törölve 

Indokolás 

E számadatoknak figyelembe kell venniük a tagállamok közötti eltéréseket. 

 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – b pont 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont – utolsó bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az 5. cikk (3) bekezdésének értelmében 

oda nem ítélt közszolgáltatási szerződések 

esetében ezeket a paramétereket úgy kell 

meghatározni, hogy az ellentételezés 

egyetlen esetben sem haladja meg a 

közszolgáltatási kötelezettségek 

végrehajtása során felmerült költségekre és 

elért bevételre gyakorolt nettó pénzügyi 

hatás fedezéséhez szükséges összeget, 

figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a 

közszolgáltató által megtartott bevételeket, 

valamint egy ésszerű nyereséget; 

Az 5. cikk (3) bekezdésének értelmében 

oda nem ítélt közszolgáltatási szerződések 

esetében ezeket a paramétereket úgy kell 

meghatározni, hogy az ellentételezés 

egyetlen esetben sem haladja meg a 

közszolgáltatási kötelezettségek 

végrehajtása során felmerült költségekre és 

elért bevételre gyakorolt nettó pénzügyi 

hatás fedezéséhez szükséges összeget, 

figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a 

közszolgáltató által megtartott bevételeket, 

valamint egy ésszerű nyereséget, továbbá 
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az utasszolgáltatások rendelkezésre állása, 

akadálymentessége és minősége 

javításához szükséges beruházások által 

igényelt összeget; 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – b a pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

  ba) Az (5) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„5. A nemzeti és uniós jog, köztük a 

szociális partnerek közötti reprezentatív 

kollektív szerződések sérelme nélkül, az 

illetékes hatóságok kérhetik a kiválasztott 

közszolgáltatótól, hogy a szolgáltatások 

nyújtásához előzetesen felvett 

személyzetnek adja meg azokat a jogokat, 

amelyekben az akkor részesülne, ha a 

2001/23/EK irányelv szerinti átruházás 

történt volna. Ez az irányelv nem zárja ki, 

hogy a tagállamok a 2001/23/EK irányelv 

hatálya alá nem tartozó munkavállalói 

jogok átruházási feltételeit is védjék. A 

tagállamok kötelesek figyelembe venni a 

nemzeti törvényekben, rendeletekben és 

közigazgatási rendelkezésekben, a 

kollektív szerződésekben vagy a szociális 

partnerek közötti megállapodásokban 

meghatározott, a munkavállalókra 

kedvezőbb munkajogi és szociális 

normákat.  

Amennyiben az illetékes hatóságok a 

közszolgáltatókat bizonyos szociális 

előírások teljesítésére kötelezik, a 

pályázati dokumentumokban és a 

közszolgáltatási szerződésekben fel kell 

sorolni a személyzet érintett tagjait, és 

átlátható adatokat kell adni szerződéses 

jogaikról és azon feltételekről, amelyek 
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alapján e munkavállalók a 

szolgáltatásokhoz kapcsolódónak 

tekintendők.” 

 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – c pont 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az illetékes hatóságok a 

nemzeti joggal összhangban bizonyos 

minőségi és társadalmi előírásoknak való 

megfelelést, vagy szociális és minőségi 

kritériumok megállapítását írják elő a 

közszolgáltatók számára, ezeket az 

előírásokat a pályázati dokumentumokban 

és a közszolgáltatási szerződésekben fel 

kell tüntetni. 

Az illetékes hatóságok a nemzeti jog és az 

uniós jog – beleértve a szociális partnerek 

között kötött kollektív szerződéseket – 

sérelme nélkül megállapítják az 

alkalmazandó minőségi, társadalmi és 

környezetvédelmi előírásokat, 

meghatározzák a megfelelő szociális és 

minőségi kritériumokat, és ezeket az 

előírásokat feltüntetik a pályázati 

dokumentumokban és a közszolgáltatási 

szerződésekben, az odaítélési eljárástól 

függetlenül, kivéve, ha az érintett 

személyzet tekintetében létezik nemzeti, 

regionális vagy helyi szintű jogszabály, 

rendelkezés vagy kötelező ágazati kollektív 

szerződés, amely kiterjed a kötelező 

szociális normákra és az üzemeltető 

váltása esetén a személyzet kötelező 

átvételére. 

 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – -a pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

  -a) A cikk a következő bekezdéssel egészül 
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ki: 

„3a. Az illetékes hatóság kizárhatja a 

versenytárgyaláson alapuló pályázati 

eljárásból azokat a szolgáltatókat és 

társaságokat, amelyeknél az irányítás 

közvetlenül vagy közvetve harmadik 

országokból származó személy vagy 

személyek vagy harmadik országok 

kezében van, ha ezeknek az országoknak 

nincsenek olyan rendelkezései, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a tagállamokból 

származó vállalatok versenytárgyalási 

eljárás keretében ajánlatot tegyenek, 

illetve nem biztosítanak tényleges 

hozzáférést a piacaikhoz. E bekezdés 

alkalmazásában az irányítást olyan jogok, 

szerződések vagy más egyéb eszközök 

testesítik meg, amelyek akár külön-külön, 

akár együttesen és a kapcsolódó jogi és 

ténybeli megfontolásokra tekintettel 

adnak lehetőséget egy vállalkozás feletti 

meghatározó befolyás gyakorlására, 

különösen: 

a) a vállalkozás eszközei egészének vagy 

részének tulajdonjoga vagy használati 

joga révén; 

b) olyan jogok vagy szerződések révén, 

amelyek meghatározó befolyást 

biztosítanak egy vállalkozás testületeinek 

összetétele, szavazása vagy döntései 

felett.” 

 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Az (4) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„(4) Amennyiben a nemzeti jog nem tiltja,  
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az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 

hogy közvetlenül ítélnek oda olyan 

közszolgáltatási szerződéseket: 

a) amelyek becsült átlagos éves értéke: 

1 000 000 eurónál, illetve vasúti 

személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés esetén 

5 000 000 eurónál kevesebb, vagy 

 

b) amelyek évente 300 000 kilométernél, 

illetve vasúti személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés esetén 

150 000 kilométernél kevesebb 

személyszállítási közszolgáltatás 

nyújtására vonatkoznak. 

 

A legfeljebb 23 közúti járművet üzemeltető 

kis- és középvállalkozásoknak közvetlenül 

odaítélt közszolgáltatási szerződések 

esetében e küszöbértékek megemelhetők 

vagy egy 2 000 000 EUR alatti becsült 

éves átlagértékre, vagy a személyszállítási 

közszolgáltatás keretében nyújtott 

kevesebb, mint évi 600 000 kilométernyi 

szolgáltatásra. 

 

Indokolás 

Az előadó javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását és az 5. cikk (4) bekezdésének 

eredeti (2012/34/EU) szövegéhez való visszatérést. A tagállamoknak sajátos – tagállamonként 

eltérő - szükségleteiknek megfelelően választási lehetőséggel kell rendelkezniük arról, hogy 

mely eszközök megfelelőbbek. Az Európai Bizottság részéről a választási lehetőség eltörlése a 

bizalomhiányt és a szuverén tagállamok döntéseinek irányítására vonatkozó szándékot 

bizonyítja, ahogyan azt már több nemzeti parlament is bírálta a szubszidiaritás elvének 

tiszteletben nem tartása miatt – ezért azt az Európai Parlamentnek el kell utasítania. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) Legkésőbb 24 hónappal a 

folyamatban lévő szerződés vége előtt 

készített és a független nemzeti szabályozó 
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hatósághoz címzett, az alábbi 

kritériumoknak megfelelő pontos műszaki 

jelentés alapján: 

 – az érintett földrajzi térség vasúti 

szerkezetének sűrűségére, valamint a 

szolgáltatások gyakoriságára tekintettel, 

vagy a hagyományos normáktól 

jelentősen eltérő műszaki sajátosságokkal 

rendelkező vasúti szerkezet esetén a 

hálózat összetettsége átfogó multimodális 

megközelítést tesz szükségessé; 

 – gazdasági dimenzió, amely lehetővé teszi 

a közszolgáltatási szerződés 

életképességének a nyereséges és nem 

nyereséges övezetek kiegyensúlyozása 

és/vagy egy terjeszkedő szolgáltató 

termelékenység- vagy 

teljesítménynövekedése révén történő 

igazolását, az illetékes hatóság 

kívánságának megfelelően; 

 – a 7. cikk (1) bekezdésében említett éves 

jelentésből az derül ki, hogy a 

folyamatban lévő közszolgáltatási 

szerződés felhasználói nagymértékben 

elégedettek. 

 A független nemzeti szabályozó hatóság e 

jelentés kézhezvételét követően dönt az 

illetékes hatóság kérelmének 

megalapozottságáról. A független nemzeti 

szabályozó hatóság véleménye kötelező 

erejű és azonnal végrehajtandó. 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – b pont 

 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Az (6) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 
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„Az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, 

hogy a vasúttársaságok közötti verseny 

fokozása érdekében az egy adott 

pályahálózat vagy útvonalcsomag 

szakaszaira vonatkozó vasúti 

személyszállítási közszolgáltatási 

szerződéseket különböző 

vasúttársaságoknak ítélik oda. Ennek 

érdekében az illetékes hatóságok a 

pályázati eljárás elindítását megelőzően 

dönthetnek úgy, hogy korlátozzák az 

egyazon vasúttársaságnak odaítélhető 

szerződések számát.” 

 

Indokolás 

A javaslat célja az 5. cikk (6) bekezdésének törlése és annak helyébe e szöveg beillesztése, 

ugyanakkor fontos az eredeti (6) bekezdés megtartása, és az új szöveg beillesztésére e 

bekezdést követően kerülhetne sor. 

 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – b a pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 6 a bekezdés (új)  

 

Hatályos szöveg Módosítás 

  ba) A cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 „(6a) Az illetékes hatóságok dönthetnek 

úgy, hogy a vasúttársaságok közötti 

verseny fokozása érdekében egy adott 

pályahálózat vagy útvonalcsomag 

szakaszaira vonatkozó vasúti 

személyszállítási közszolgáltatási 

szerződéseket különböző 

vasúttársaságoknak ítélik oda. Ennek 

érdekében az illetékes hatóságok a 

pályázati eljárás elindítását megelőzően 

dönthetnek úgy, hogy korlátozzák az 

egyazon vasúttársaságnak odaítélhető 

szerződések számát. Ennek 

következményeképpen azonban nem 

csökkenhet sem a hozzáférhetőség és az 
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akadálymentesség mértéke, sem az 

utasoknak nyújtott szolgáltatások köre.” 

 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamoknak az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban meg kell tenniük a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

közszolgáltatás keretében vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásokat 

nyújtani kívánó szolgáltatók számára 

hatékony és megkülönböztetésmentes 

hozzáférést biztosítsanak vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásra 

alkalmas járművekhez. 

(1) Az illetékes hatóságoknak az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban meg kell tenniük a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

közszolgáltatás keretében vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásokat 

nyújtani kívánó szolgáltatók számára 

hatékony és megkülönböztetésmentes 

hozzáférést biztosítsanak vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásra 

alkalmas járművekhez. 

 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A b) és a c) pontban említett esetekben az 

illetékes hatóságnak jogában áll előírni a 

közszolgáltatást nyújtó szolgáltató 

számára, hogy a közszolgáltatási szerződés 

lejártával a járműállományt adja át a 

szerződést elnyerő új szolgáltatónak. Az 

illetékes hatóság az új közszolgáltatót 

kötelezheti a járműállomány átvételére. Az 

átadást piaci árakon kell végrehajtani.” 

A b) és a c) pontban említett esetekben az 

illetékes hatóságnak jogában áll előírni a 

közszolgáltatást nyújtó szolgáltató 

számára, hogy a közszolgáltatási szerződés 

lejártával a járműállományt adja át a 

szerződést elnyerő új szolgáltatónak. Az 

illetékes hatóság az új közszolgáltatót 

kötelezheti a járműállomány átvételére. Az 

átadást piaci árakon kell végrehajtani. 
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Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 7 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(1) Minden illetékes hatóság évente 

egyszer összevont jelentést tesz közzé a 

felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási 

kötelezettségekről, a közszolgáltatási 

szerződések kezdő dátumáról és 

időtartamáról, a kiválasztott 

közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés 

útján az említett közszolgáltatóknak 

biztosított ellentételezésekről és 

kizárólagos jogokról. A jelentés 

különbséget tesz az autóbusz-közlekedés és 

a vasúti közlekedés között, megengedi a 

közlekedési közszolgáltatási hálózat 

teljesítményének, minőségének és 

finanszírozásának ellenőrzését és 

értékelését, valamint adott esetben 

tájékoztatást ad a biztosított kizárólagos 

jogok típusáról és terjedelméről. A 

tagállamok – például egy közös internetes 

portálon keresztül – központi hozzáférést 

biztosítanak e jelentésekhez.” 

„(1) Minden illetékes hatóság évente 

egyszer összevont jelentést tesz közzé a 

felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási 

kötelezettségekről, a közszolgáltatási 

szerződések kezdő dátumáról és 

időtartamáról, a kiválasztott 

közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés 

útján az említett közszolgáltatóknak 

biztosított ellentételezésekről és 

kizárólagos jogokról. A jelentés részletesen 

bemutatja az elért eredményeket, és a 

szállítási szolgáltatási tevékenységhez 

tartozó összes mutatót meghatározza, 

nevezetesen a pontosságot, a 

megbízhatóságot, a tisztaságot, a 

nyilvános felmérés keretében lemért 

felhasználói elégedettséget, valamint a 

minimális kapacitáskihasználtságot. A 

jelentés különbséget tesz az autóbusz-

közlekedés és a vasúti közlekedés között, 

megengedi a közlekedési közszolgáltatási 

hálózat teljesítményének, minőségének és 

finanszírozásának ellenőrzését és 

értékelését, valamint adott esetben 

tájékoztatást ad a biztosított kizárólagos 

jogok típusáról és terjedelméről. A 

tagállamok – például egy közös internetes 

portálon keresztül – központi hozzáférést 

biztosítanak e jelentésekhez. Ezekről a 

jelentésekről a Bizottság összefoglalót 

készít, és azt minden munkanyelven 

átadja az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak.” 
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Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül, a 

vasúti közszolgáltatási szerződések – az 

egyéb kötöttpályás közlekedési módok, 

például a metró és a villamos kivételével – 

odaítélésének 2019. december 3-tól meg 

kell felelnie az 5. cikk (3) bekezdésének. 

Minden egyéb kötöttpályás közlekedési 

módra vonatkozó, illetve közúti 

közszolgáltatási szerződést az 5. cikk 

(3) bekezdésével összhangban legkésőbb 

2019. december 3-ig kell odaítélni. A 

2019. december 3-ig tartó átmeneti 

időszak során a tagállamok intézkedéseket 

hoznak az 5. cikk (3) bekezdésének való 

fokozatos megfelelés érdekében, 

elkerülendő a különösen a szállítási 

kapacitást érintő súlyos szerkezeti 

problémákat.” 

A (3) bekezdés sérelme nélkül az egyéb 

kötöttpályás közlekedési módokra, például 

a metróra vagy a villamosra, valamint a 

közúti közlekedésre vonatkozó 

közszolgáltatási szerződések odaítélésének 

2019. december 3-tól meg kell felelnie az 

5. cikknek. A vasúti személyszállítási 

közszolgáltatásokra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződések odaítélésének 

2029. december 3-tól meg kell felelnie az 

5. cikknek. Az átmeneti időszakok során a 

tagállamok intézkedéseket hoznak az 5. 

cikk (3) bekezdésének való fokozatos 

megfelelés érdekében, elkerülendő a 

különösen a szállítási kapacitást érintő 

súlyos szerkezeti problémákat.” 

Indokolás 

Alig van olyan ország, amely már alkalmazza a vasúti személyszállítási közszolgáltatásban az 

5. cikk (3) bekezdése szerinti versenytárgyalási eljárást, ezért a határidőt 2029-ig ki kell tolni. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont – b pont 

1370/2007/EK rendelet 

8 cikk – 2 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(2a) A 2013. január 1. és 

2019. december 2. között közvetlenül 

odaítélt vasúti személyszállítási 

közszolgáltatási szerződések lejáratuk 

dátumáig hatályban maradhatnak. Azonban 

„(2a) A 2029. december 3. előtt 

közvetlenül odaítélt vasúti 

személyszállítási közszolgáltatási 

szerződések lejáratuk dátumáig hatályban 

maradhatnak.” 
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2022. december 31. után semmilyen 

körülmények között nem maradhatnak 

hatályban.” 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon 

lép hatályba. E rendeletet a 

hatálybalépését követő három hónapon 

belül az általa módosított rendelettel 

egységes szerkezetbe foglalják. 
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Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, 

Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas 

Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, 

Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, 

Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria 

Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 

(187. cikk (2) bekezdés) 

Marita Ulvskog 
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VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére 

az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának 

megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról 

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) 

A vélemény előadója: Rosa Estaràs Ferragut 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai Unió közlekedéspolitikájának fő célkitűzése egy olyan közlekedési belső piac 

létrehozása, amely a magas fokú versenyképességet és a gazdasági tevékenységek 

harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését egyaránt képes előidézni. 

A vasúttársaságok közötti versenyt még mindig akadályozza egyes régi piaci szereplők 

protekcionista magatartása és a vasúti infrastruktúra összejátszáson alapuló működtetése. A 

piacra belépni kívánó új szolgáltatók hátrányos megkülönböztetésben részesülnek az 

infrastruktúrához és vasúti szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, minthogy ezek gyakran 

ugyanazoknak a hagyományos társaságoknak a tulajdonát képezik, amelyek azokat 

igazgatják. 

2000 óta a versenyképesség és a harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági 

fejlődés fent említett elvei – három egymást követő uniós jogalkotási csomag elfogadása 

révén – fokozatosan átültetésre kerültek a gyakorlatba. Mindazonáltal az ágazat 

közlekedésben vállalt részaránya szerény maradt, ami részben arra vezethető vissza, hogy a 

vasút a városi közlekedésben nem alkalmas sok kisebb táv megtételére, részben azonban 

ennek okai a versenyt és az innovációt akadályozó piacra jutási nehézségekben kereshetők. 

2012-ben a szóban forgó szabályozás egyes részeit az egységes európai vasúti térség 

létrehozásáról szóló 2012/34/EU irányelv révén egyszerűsítették, egységes szerkezetbe 

foglalták, illetve megerősítették, alátámasztva a vasúti ágazatra vonatkozó, versennyel, 

szabályozási felügyelettel és finanszírozási szerkezettel kapcsolatos meglévő előírásokat. 

A becslések szerint a személyszállító szolgáltatások 90%-a közszolgáltatási kötelezettség alá 

tartozik, amely számos lehetőséget biztosít a hatóságoknak arra, hogy szolgáltatásra irányuló 
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közbeszerzési szerződéseket kössenek, illetve ítéljenek oda közvetlenül. A közszolgáltatási 

szerződések kötelezően versenytárgyaláson alapuló pályáztatásának célkitűzése, hogy fokozza 

a belföldi vasúti piacok versenykényszerét, ezáltal növelve a személyszállítási szolgáltatások 

mennyiségét és emelve minőségét. 

A nemzeti vasúti piacok határokon átnyúló verseny előtti megnyitása fontos lépést jelent az 

integrált európai vasúti térség megteremtése felé. A 4. vasúti csomag rendelkezései elmélyítik 

a vasúti piacra történő bejutásra vonatkozó hatályos uniós jogszabályokat, amellyel a 

Bizottság célja a tisztességes verseny előtti akadályok felszámolása. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat: 

Módosítás 1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A vasúti személyforgalom elmúlt 

évtizedben bekövetkezett növekedése nem 

volt elégséges ahhoz, hogy a közúti és a 

légi közlekedéssel összehasonlítva növelje 

a vasút részarányát. A vasúti 

személyszállítás Európai Unión belüli 6 %-

os részaránya meglehetősen stabil maradt. 

A vasúti személyszállítási szolgáltatások a 

rendelkezésre állás és a minőség 

tekintetében nem tartottak lépést a 

folyamatosan változó igényekkel. 

(1) A vasúti személyforgalom elmúlt 

évtizedben bekövetkezett növekedése nem 

volt elégséges ahhoz, hogy a közúti és a 

légi közlekedéssel összehasonlítva növelje 

a vasút részarányát. A vasúti 

személyszállítás Európai Unión belüli 6 %-

os részaránya meglehetősen stabil maradt. 

A vasúti személyszállítási szolgáltatások a 

rendelkezésre állás, az ár és a minőség 

tekintetében nem tartottak lépést a többi 

közlekedési eszköz fejlődésével. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tömegközlekedési tervekben 

meghatározott célkitűzések elérését 

szolgáló hatékony és eredményes 

finanszírozás érdekében az illetékes 

(5) A tömegközlekedési tervekben 

meghatározott célkitűzések hatékony 

elérése érdekében az illetékes 

hatóságoknak a közszolgáltatási 
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hatóságoknak a tömegközlekedési 

célkitűzés megvalósítását célzó 
közszolgáltatási kötelezettségeket 

költséghatékony módon, az e 

kötelezettségek nettó pénzügyi hatásához 

kapcsolódó ellentételezést szem előtt tartva 

kell meghatározniuk, és biztosítaniuk kell a 

közszolgáltatási szerződések keretében 

megszervezett tömegközlekedés hosszú 

távú pénzügyi fenntarthatóságát. 

kötelezettségeket az e kötelezettségek nettó 

pénzügyi hatásához kapcsolódó 

ellentételezést szem előtt tartva kell 

meghatározniuk, és biztosítaniuk kell a 

közszolgáltatási szerződések keretében 

megszervezett tömegközlekedés hosszú 

távú pénzügyi fenntarthatóságát. 

Indokolás 

A szöveg újrafogalmazása a jobb értelmezhetőség érdekében. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A pályázatok előkészítésének 

megkönnyítése és ezzel a verseny fokozása 

érdekében az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a közszolgáltatási 

szerződésben érintett szállítási 

szolgáltatásokra és infrastruktúrára 

vonatkozó bizonyos információk a pályázat 

benyújtása iránt érdeklődő minden 

közszolgáltatóhoz eljussanak. 

(8) A pályázatok előkészítésének 

megkönnyítése és ezzel a verseny fokozása 

érdekében az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a közszolgáltatási 

szerződésben érintett szállítási 

szolgáltatásokra és infrastruktúrára 

vonatkozó bizonyos információk a pályázat 

benyújtása iránt érdeklődő minden 

közszolgáltatóhoz eljussanak, hogy az 

ajánlattevő más versenytársakkal szemben 

ne hozza őket hátrányos helyzetbe. 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A kölcsönösség elve a verseny 

torzulása ellen ható fontos eszköz; ezt az 

elvet kell alkalmazni az Unión belül 
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közbeszerzési eljárásban részt venni 

kívánó harmadik országbeli 

vállalkozásokra is. 

Indokolás 

A harmadik országok nem kaphatnak lehetőséget arra, hogy uniós tagállamokban pályázati 

felhívásokkal kapcsolatos eljárásokban vegyenek részt, ha saját piacaikat nem nyitották meg 

az uniós tagállamok előtt.  

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A közszolgáltatók vasúti járművekhez 

való hozzáférését az illetékes hatóságoknak 

megfelelő és eredményes intézkedéseken 

keresztül kell elősegíteniük, amennyiben 

azt a piac megfelelő gazdasági és 

megkülönböztetésmentes feltételek mellett 

nem tudja biztosítani. 

(12) A közszolgáltatók vasúti járművekhez 

való hozzáférését az illetékes hatóságoknak 

elő kell segíteniük, amennyiben azt a piac 

megfelelő gazdasági és 

megkülönböztetésmentes feltételek mellett 

nem tudja biztosítani. Ugyanakkor 

ügyelniük kell arra, hogy eközben 

valamely szolgáltató ne kerüljön 

hátrányba a többi szolgáltatóval szemben. 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A vasúttársaságoknak a 

közszolgáltatási szerződések kötelezően 

versenytárgyaláson alapuló odaítélésére 

való felkészüléséhez több időre van 

szükségük, hogy az ilyen szerződéseket 

korábban közvetlenül elnyerő vállalatok 

eredményes és fenntartható belső 

szerkezetátalakítást tudjanak végrehajtani. 

Ezért az e rendelet hatálybalépésének 

dátuma és 2019. december 3. között 

(15) A vasúttársaságoknak a 

közszolgáltatási szerződések 

versenytárgyaláson alapuló odaítélésére 

való felkészüléséhez több időre van 

szükségük, hogy az ilyen szerződéseket 

korábban közvetlenül elnyerő vállalatok 

eredményes és fenntartható belső 

szerkezetátalakítást tudjanak végrehajtani. 

Ezért az e rendelet hatálybalépésének 

dátuma és 2019. december 3. között 
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közvetlenül odaítélt szerződésekre 

vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell 

megállapítani. 

közvetlenül odaítélt szerződésekre 

vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell 

megállapítani. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A 994/98/EK rendelet (felhatalmazó 

rendelet) módosításának összefüggésében 

a Bizottság javaslatot tesz az 

1370/2007/EK rendelet (COM(2012) 

730/3) módosítására is. Az állami 

támogatásokra vonatkozó 

csoportmentességi rendeletek 

összehangolt megközelítése érdekében és 

alkalmazva a Szerződés 108. cikkének (4) 

bekezdésében és 109. cikkében előírt 

eljárásokat, a Szerződés 93. cikkében 

említett, a közlekedés összehangolásával 

vagy a közszolgáltatás fogalmában benne 

rejlő bizonyos kötelezettségek terheinek 

megtérítésével kapcsolatos támogatást a 

felhatalmazó rendelet hatálya alá kell 

vonni. 

törölve 

Indokolás 

Ha az ellentételezések bejelentése alóli mentességek alapelve átkerül egy másik 

jogszabálycsomagba, az megváltoztatná a rendelet közszolgáltatási kötelezettségekkel 

kapcsolatos teljes logikáját, és a személyszállítási közszolgáltatásokra nézve a 

jogbizonytalanság súlyos kockázatát jelentené. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 cikk – c pont 



 

PE514.572v02-00 80/90 RR\1015751HU.doc 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „illetékes helyi hatóság”: bármely 

illetékes hatóság, amelynek földrajzi 

illetékessége nem országos, hanem egy 

városi agglomeráció vagy vidéki körzet 

közlekedési szükségleteire terjed ki;” 

c) c) „illetékes helyi hatóság”: bármely 

illetékes hatóság, amelynek földrajzi 

illetékessége nem terjed ki valamely 

tagállam teljes területére, vagy amelynek 

illetékessége egy régió vagy egy városi 

agglomeráció vagy vidéki körzet 

közlekedési szükségleteire terjed ki, 

beleértve a határokon átnyúló 

illetékességet is;” 

Indokolás 

A meghatározást egyértelműbbé kell tenni, hogy számításba vegyék a határokon átnyúló 

illetékességű közlekedési hatóságok létrejöttét. Következésképpen e rendelet hatályának 

egyértelműen ki kell terjednie a régiókra is. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – b pont 

1370/2007/EK rendelet 

2 cikk – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A közszolgáltatási kötelezettségek hatálya 

nem terjed ki azokra a közlekedési 

közszolgáltatásokra, amelyek túlmutatnak 

a helyi, regionális vagy szubnacionális 

hálózatokban rejlő lehetőségek 

kiaknázásához szükséges kereteken.” 

„A közszolgáltatási kötelezettségek hatálya 

kiterjed a helyi, regionális vagy 

szubnacionális hálózatokban rejlő 

lehetőségeket teremtő közlekedési 

közszolgáltatásokra; ilyen hálózati 

lehetőségek nyereséges és veszteséges 

vonalak összevonásából keletkezhetnek.” 

Indokolás 

Ha egy regionális vasútvonal esetében gazdasági egyensúlyt érnek el vagy nyereséget 

termelnek, közszolgáltatási szerződések keretében lehetőséget kell biztosítani annak olyan 

útvonalakkal való összevonására, amelyek esetében veszteséget könyvelnek el, mégpedig 

annak érdekében, hogy az előbbi nyereségei hozzájárulhassanak az utóbbi finanszírozásához 

és adott esetben optimalizálni lehessen a működéshez szükséges műszaki eszközöket. 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk (új) – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az illetékes hatóságoknak el kell 

készíteniük és rendszeresen naprakésszé 

kell tenniük a felelősségi körükbe tartozó 

terület minden vonatkozó szállítási módra 

kiterjedő személyszállítási közszolgáltatási 

terveit. E tömegközlekedési tervekben az 

illetékes hatóságok felelősségi körébe 

tartozó területen jelen levő valamennyi 

szállítási módra kiterjedően meg kell 

határozni a tömegközlekedési politika 

célkitűzéseit és megvalósításuk módját. E 

terveknek legalább a következőket kell 

tartalmazniuk: 

1. Az illetékes hatóságoknak el kell 

készíteniük és rendszeresen naprakésszé 

kell tenniük a felelősségi körükbe tartozó 

terület minden vonatkozó szállítási módra 

kiterjedő többéves személyszállítási 

közszolgáltatási terveit. E 

tömegközlekedési tervekben az illetékes 

hatóságok felelősségi körébe tartozó 

területen jelen levő valamennyi szállítási 

módra kiterjedően meg kell határozni a 

tömegközlekedési politika célkitűzéseit és 

megvalósításuk módját. E terveknek 

legalább a következőket kell tartalmazniuk: 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tömegközlekedési ajánlat által 

kielégítendő alapkövetelmények, például a 

hozzáférhetőség, a területi összeköttetés, a 

biztonság, a fő csatlakozási csomópontok 

által biztosított modális és intermodális 

összekapcsolódások, valamint olyan 

ajánlati jellemzők, mint a működési idők, a 

szolgáltatások gyakorisága és a 

kapacitáskihasználás minimális szintje; 

b) a tömegközlekedési ajánlat által 

kielégítendő alapkövetelmények, például a 

hozzáférhetőség, a területi összeköttetés, a 

biztonság, a fő csatlakozási csomópontok 

által biztosított modális és intermodális 

összekapcsolódások, valamint olyan 

ajánlati jellemzők, mint a közlekedési 

tervek kidolgozására vonatkozó alapelvek 

és a szolgáltatások gyakorisága; 
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Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a társadalmi és területi kohézió 

követelményei; 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tömegközlekedési tervek kidolgozása 

során az illetékes hatóságoknak ügyelniük 

kell különösen az utasjogokkal, a szociális 

védelemmel, a foglalkoztatással és 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

alkalmazandó szabályokra. 

A tömegközlekedési tervek kidolgozása 

során az illetékes hatóságoknak ügyelniük 

kell különösen az utasjogokkal, a szociális 

védelemmel, a foglalkoztatással és 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

alkalmazandó szabályokra. 

 A tömegközlekedési terveket közzétételük 

előtt egy hónappal véleményezés céljából 

be kell nyújtani a szabályozó szervezetnek.  

 Az illetékes hatóságok összehangolják a 

közlekedési terveikben megadott 

információkat, és a határokon átnyúló 

regionális közlekedési közszolgáltatásokra 

vonatkozóan közös közlekedési terveket 

készítenek. 

Indokolás 

Elő kell mozdítani az intermodalitást és a határokon átnyúló koordinálást. 
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Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk (új) – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 

felekkel folytatott konzultációt követően 

elfogadják, majd közzéteszik a 

tömegközlekedési terveket. E rendelet 

alkalmazásában az érintett érdekelt felek 

közé tartoznak legalább a közlekedési 

szolgáltatók, adott esetben a pályahálózat-

működtetők, reprezentatív utas- és 

munkavállalói szervezetek. 

Az illetékes hatóságok az érintett érdekelt 

felekkel folytatott konzultációt követően 

elfogadják, majd közzéteszik a 

tömegközlekedési terveket. E rendelet 

alkalmazásában az érintett érdekelt felek 

közé tartoznak legalább a közlekedési 

szolgáltatók, adott esetben a pályahálózat-

működtetők, reprezentatív utas- és 

munkavállalói szervezetek. 

 A meglévő közszolgáltatók kérésre 

kötelesek az illetékes hatóságok számára 

egy hónapon belül továbbítani a kért 

adatokat Ez a szomszédos tagállam 

hatóságaira is vonatkozik. 

Indokolás 

A tömegközlekedési tervekhez pontos adatokra van szükség az egyes szállítási módok piaci 

fejlődésével kapcsolatban. A piaci szereplők férnek hozzá a legfontosabb 

információforrásokhoz, és ezeket az információkat meg kell osztaniuk az érintett 

hatóságokkal. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

2 a cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a legköltséghatékonyabb módon kell 

elérnie a tömegközlekedési terv 

célkitűzéseit; 

a) hatékony módon kell elérnie a 

tömegközlekedési terv célkitűzéseit; 

Indokolás 

A közszolgáltatási kötelezettségekből erdő szerződések esetén a „költséghatékonyság” 



 

PE514.572v02-00 84/90 RR\1015751HU.doc 

HU 

(nyereségesség) a dolog természetéből adódóan nem lehetséges. Következésképpen a 

tömegközlekedési terv célkitűzéseinek megvalósulását tágabb feltételek alapján kell értékelni. 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. Az illetékes hatóságoknak minden 

érdekelt fél számára elérhetővé kell tenniük 

a versenytárgyalási eljárás keretében 

benyújtandó ajánlat elkészítéséhez 

kapcsolódó vonatkozó információkat. 

Ezeknek az információknak tartalmazniuk 

kell például a pályáztatott személyszállítási 

közszolgáltatáshoz kapcsolódó utasigényt, 

a díjszabásokat, a költségeket és a 

bevételeket, valamint a szükséges 

járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 

infrastruktúra-jellemzők részleteit, lehetővé 

téve számukra, hogy üzleti terveiket a 

megfelelő információk birtokában 

készítsék el. A pályahálózat-

működtetőknek támogatniuk kell az 

illetékes hatóságokat minden vonatkozó 

infrastruktúra-jellemző biztosításában. A 

fent előírt rendelkezéseknek való 

megfelelés elmulasztását az e rendelet 

5. cikkének (7) bekezdésében előírt jogi 

felülvizsgálatnak kell alávetni.” 

8. Az illetékes hatóságoknak minden 

érdekelt fél számára elérhetővé kell tenniük 

a versenytárgyalási eljárás keretében 

benyújtandó ajánlat elkészítéséhez 

kapcsolódó vonatkozó információkat. Azok 

a pályahálózat-működtetők, különösen 

vasúthalózat-működtetők, akik a 

közszolgáltatási szerződést végrehajtják, 

illetve végrehajtották, kötelesek segíteni az 

illetékes hatóságokat a szükséges adatok 

biztosításában. Felelősek az illetékes 

hatóság számára az ügyletek 

titkosságának figyelembevétele mellett 

továbbított adatok helyességéért. Ezeknek 

az információknak tartalmazniuk kell 

például a pályáztatott személyszállítási 

közszolgáltatáshoz kapcsolódó utasigényt, 

a díjszabásokat, a költségeket és a 

bevételeket, valamint a szükséges 

járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 

infrastruktúra-jellemzők részleteit, lehetővé 

téve számukra, hogy üzleti terveiket a 

megfelelő információk birtokában 

készítsék el. A pályahálózat-

működtetőknek támogatniuk kell az 

illetékes hatóságokat minden vonatkozó 

infrastruktúra-jellemző biztosításában. A 

fent előírt rendelkezéseknek való 

megfelelés elmulasztását az e rendelet 

5. cikkének (7) bekezdésében előírt jogi 

felülvizsgálatnak kell alávetni. Egy 

versenytárgyalási eljárás szerint 

pályáztatott útvonal, illetve hálózat 

jelenlegi szolgáltatója díjmentesen, 
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átfogóan és pontosan továbbítja az 

illetékes hatóság számára az ajánlatok 

előkészítéséhez szükséges – különösen a 

közlekedés iránti kereslettel és a 

személyszállítással elért bevételekkel 

kapcsolatos – adatokat. A korábbi 

vasúttársaság és a pályahálózat-

működtető más szolgáltatóknak megtéríti 

azoknak az ajánlatok hibás vagy hiányos 

adatokon alapuló benyújtásából eredő 

minden kárát.” 

Indokolás 

A pályahálózat-működtető adatai nem elegendőek, mivel azok nem tartalmazzák a vasúti 

szolgáltató kereskedelmi adatait. A korábbi, illetve a jelenlegi szolgáltatóknak, különösen a 

már meglévő üzemeltetőknek megfelelő adatokat kell megadniuk az információkhoz való 

megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása érdekében. Erre azért van szükség, mert 

ellenkező esetben az illetékes hatóságokra olyan feladatok hárulnak, amelyeket nem tudnak 

ellátni. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – -a pont (új) 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) A cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 3a. „Az illetékes hatóság kizárhatja a 

pályázati felhívásokkal kapcsolatos 

eljárásokból a harmadik országbeli 

szolgáltatókat, ha az érintett harmadik 

országok nem nyitják meg pályázati 

felhívásokkal kapcsolatos eljárásaikat a 

tagállami vállalkozások előtt.” 

Indokolás 

A harmadik országok nem kaphatnak lehetőséget arra, hogy uniós tagállamokban pályázati 

felhívásokkal kapcsolatos eljárásokban vegyenek részt, ha saját piacaikat nem nyitották meg 

az uniós tagállamok előtt.  
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Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amelyek becsült átlagos éves értéke: 

1 000 000 eurónál, illetve vasúti 

személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés esetén 

5 000 000 eurónál kevesebb, vagy 

a) amelyek becsült átlagos éves értéke: 

1 000 000 eurónál, illetve vasúti 

személyszállításra vonatkozó szerződés 

esetén 5 000 000 eurónál kevesebb, vagy 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – a pont 

1370/2007/EK rendelet 

5 cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amelyek évente 300 000 kilométernél, 

illetve vasúti személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés esetén 

150 000 kilométernél kevesebb 

személyszállítási közszolgáltatás 

nyújtására vonatkoznak. 

b) amelyek évente 300 000 kilométernél, 

illetve vasúti személyszállítást is magában 

foglaló szerződés esetén 

1 500 000 kilométernél kevesebb 

személyszállítási közszolgáltatás 

nyújtására vonatkoznak. 

Indokolás 

A 300 000 km-hez viszonyítva a 150 000 km-es küszöbérték nem áll összhangban az a) 

pontban szereplő számértékkel. Ezt 1 500 000 km-re kell módosítani olyan szerződések esetén, 

amelyek vasúti szállítást is magukban foglalnak. 

 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk (új) – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tagállamoknak az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban meg kell tenniük a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

közszolgáltatás keretében vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásokat 

nyújtani kívánó szolgáltatók számára 

hatékony és megkülönböztetésmentes 

hozzáférést biztosítsanak vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásra 

alkalmas járművekhez. 

1. A tagállamoknak az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban meg kell tenniük a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

közszolgáltatás keretében vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásokat 

nyújtani kívánó szolgáltatók számára 

egyenlő feltételeket és 

megkülönböztetésmentes hozzáférést 

biztosítsanak vasúti személyszállítási 

közszolgáltatásra alkalmas járművekhez. 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóság az első albekezdésben 

előírt követelménynek az alábbi módok 

egyikén tehet eleget: 

Az illetékes hatóság az első albekezdésben 

előírt követelménynek az alábbi 

különböző, méretarányos 

költségmegtakarításokat elősegítő 

módokon tehet eleget: 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

1370/2007/EK rendelet 

5 a cikk - 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a (új) és c b (új) pontok  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) nagyobb járműállomány biztosítása 

érdekében együttműködik a szomszédos 

helyi hatóságokkal, 

 cb) indítványozza, hogy tagállama az 
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egyik módozat kísérő intézkedéseként 

járuljon hozzá a vasúti járműállomány 

maradványértékének fedezéséhez. 

Indokolás 

Nem zárható ki egyetlen finanszírozási mód sem (garancia, átvétel, közvetlen beszerzés stb.). 

Az államok ugyanakkor nem vonhatják ki magukat a felelősség alól, és nem háríthatják át a 

terhet jogtalanul a helyi hatóságokra. A jogi és szabályozási keretet úgy kell kialakítani, hogy 

különösen a méretarányos költségmegtakarítások és a megfelelő finanszírozási megoldások 

előmozdításával felélénküljön a vasúti járművek piaca. 
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ELJÁRÁS 

Cím Az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási 

szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosítása 
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos 

Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria 

Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze 

Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, 

Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, 

Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann 

Winkler, Joachim Zeller 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, 

Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Derek 

Vaughan 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 

(187. cikk (2) bekezdés) 

Edvard Kožušník 

 
 

 



 

PE514.572v02-00 90/90 RR\1015751HU.doc 

HU 

ELJÁRÁS 

Cím Az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási 
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