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7.12.2016 A8-0373/5 

Módosítás  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

A Tanács álláspontja 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(7) Az illetékes hatóságoknak meg kell 

határozniuk a személyszállítási 

közszolgáltatás tekintetében a 

közszolgáltatási kötelezettségekre 

vonatkozó előírásokat. Az előírásoknak 

összhangban kell lenniük a tagállamok 

közösségi közlekedéssel kapcsolatos 

szakpolitikai dokumentumaiban megjelölt 

szakpolitikai célkitűzésekkel. 

(7) Az illetékes hatóságoknak meg kell 

határozniuk a személyszállítási 

közszolgáltatás tekintetében a 

közszolgáltatási kötelezettségekre 

vonatkozó előírásokat. Az előírásoknak 

összhangban kell lenniük a tagállamok 

közösségi közlekedéssel kapcsolatos 

szakpolitikai dokumentumaiban megjelölt 

szakpolitikai célkitűzésekkel, és azokat az 

igényelt közlekedési szolgáltatás helye 

szerinti illetékes hatóságok által 

elfogadott közlekedési tervekben jóvá kell 

hagyni. 

Or. en 

Indokolás 

A közlekedési szakpolitikáikkal kapcsolatos iránymutatásokért a tagállamok felelnek, a 

szükséges közszolgáltatási kötelezettségeknek a közlekedési terveik szerinti kialakítása 

azonban a vasúti közszolgáltatási szerződések odaítéléséért felelős illetékes hatóságok 

hatáskörébe tartozik. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Módosítás  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

A Tanács álláspontja 

13 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(13) Annak érdekében, hogy a 

személyszállítási közszolgáltatásokra 

vonatkozó közszolgáltatási szerződések 

megkötésére irányuló eljárások során a 

szociális és munkaügyi előírások is 

kellőképpen érvényesüljenek, a 

közszolgáltatóknak a közszolgáltatási 

szerződések teljesítése során eleget kell 

tenniük a szociális és a munkajog területét 

érintő, a közszolgáltatási szerződés 

odaítélése szerinti tagállamban 

alkalmazandó olyan kötelezettségeknek, 

amelyek nemzeti vagy uniós szintű 

törvényekből, rendeletekből vagy 

határozatokból, illetve a vonatkozó 

kollektív szerződésekből erednek, feltéve, 

hogy az említett nemzeti jogszabályok és 

azok alkalmazása megfelel az uniós 

jognak. 

(13) Annak érdekében, hogy a 

személyszállítási közszolgáltatásokra 

vonatkozó közszolgáltatási szerződések 

megkötésére irányuló eljárások során a 

szociális és munkaügyi előírások is 

kellőképpen érvényesüljenek, a 

közszolgáltatóknak a közszolgáltatási 

szerződések teljesítése során eleget kell 

tenniük a szociális és a munkajog területét 

érintő, a közszolgáltatási szerződés 

odaítélése szerinti tagállamban 

alkalmazandó olyan kötelezettségeknek, 

amelyek nemzeti vagy uniós szintű 

törvényekből, rendeletekből vagy 

határozatokból, illetve a vonatkozó 

kollektív szerződésekből erednek. 

Or. en 

Indokolás 

Az uniós jog tiszteletben tartása már szerepel a szövegben, valamint az összes alkalmazandó 

nemzeti jogszabályban, rendeletben, határozatban és adott esetben kollektív szerződésben. 

Nincs szükség olyan újabb feltételekre, amelyeket az egyes tagállamok már amúgy is 
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tiszteletben tartanak.
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7.12.2016 A8-0373/7 

Módosítás  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

A Tanács álláspontja 

14 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(14) Amennyiben a tagállamok előírják, 

hogy az előző szolgáltató által felvett 

személyzetet át kell adni az újonnan 

kiválasztott közszolgáltatónak, e 

személyzetnek ugyanazokat a jogokat kell 

megadni, mint amelyeket akkor élvezett 

volna, ha a 2001/23/EK tanácsi irányelv4 

szerinti átadás történt volna. A tagállamok 

számára lehetővé kell tenni ilyen 

rendelkezések elfogadását. 

(14) Amennyiben a tagállamok előírják, 

hogy az előző szolgáltató által felvett 

személyzetet át kell adni az újonnan 

kiválasztott közszolgáltatónak, e 

személyzetnek ugyanazokat a jogokat kell 

megadni, mint amelyeket akkor élvezett 

volna, ha a 2001/23/EK tanácsi irányelv4 

szerinti átadás történt volna. Nem szabad 

megakadályozni, hogy a tagállamok a 

2001/23/EK irányelv hatálya alá nem 

tartozó munkavállalói jogok átruházási 

feltételeit is védjék, ezáltal – adott esetben 

– figyelembe véve a nemzeti törvények, 

rendeletek és közigazgatási intézkedések 

által meghatározott szociális normákat, a 

kollektív szerződéseket vagy a szociális 

partnerek közötti egyéb 

megállapodásokat. 

__________________ __________________ 

4 A Tanács 2001/23/EK irányelve (2001. 

március 12.) a munkavállalók jogainak a 

vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 

átruházása esetén történő védelmére 

vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről (HL L 82., 2001.3.22., 16. o.). 

4 A Tanács 2001/23/EK irányelve (2001. 

március 12.) a munkavállalók jogainak a 

vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 

átruházása esetén történő védelmére 

vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről (HL L 82., 2001.3.22., 16. o.). 
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Or. en 

Indokolás 

Az 1370/2007/EK rendelet vonatkozó preambulumbekezdése egyértelműbb, és megvédi a 

tagállamok előjogait a szociális normák és a munkajogok területén. 
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7.12.2016 A8-0373/8 

Módosítás  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

A Tanács álláspontja 

– 

 

 Elutasításra irányuló indítvány 

 Az Európai Parlament elutasítja a Tanács 

első olvasatbeli közös álláspontját. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0373/9 

Módosítás  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 4 pont – c pont1370/2007/EK rendelet 

4 cikk – 6 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(6) 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 és kritériumokat fel kell 

tüntetni a pályázati dokumentumokban és 

a közszolgáltatási szerződésekben. A 

2001/23/EK irányelv rendelkezéseit is 

szem előtt tartva, e pályázati 

dokumentumokban és közszolgáltatási 

szerződésekben adott esetben fel kell 

tüntetni az előző szolgáltató által felvett 

személyzet átadásával kapcsolatos jogokra 
és kötelezettségekre vonatkozó 

információkat is.; 

(6) 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 

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. 
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Or. en 

Indokolás 

Az Európai Parlament által első olvasatban elfogadott szöveg visszaállítása 

(P7_TA(2014)0148). 
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7.12.2016 A8-0373/10 

Módosítás  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

  

Ajánlás második olvasatra A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 9 pont – b pont1370/2007/EK rendelet 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(2a) A vasúti személyszállítási 

közszolgáltatásra vonatkozó, a tisztességes 

versenytárgyalási eljárástól eltérő eljárás 

alapján … [ezen st11198 módosító rendelet 

hatálybalépésének időpontja] és 2019. 

december 2. között közvetlenül odaítélt 

közszolgáltatási szerződések a 

hatályvesztésük időpontjáig hatályban 

maradhatnak. A 4. cikk (3) bekezdésétől 

eltérve az ilyen szerződések időtartama 

nem haladhatja meg a 10 évet, azon 

esetek kivételével, amelyekre a 4. cikk (4) 

bekezdése vonatkozik.; 

(2a) A vasúti személyszállítási 

közszolgáltatásra vonatkozó, a tisztességes 

versenytárgyalási eljárástól eltérő eljárás 

alapján … [ezen st11198 módosító rendelet 

hatálybalépésének időpontja] és 2019. 

december 2. között közvetlenül odaítélt 

közszolgáltatási szerződések a 

hatályvesztésük időpontjáig hatályban 

maradhatnak. 

Or. en 

Indokolás 

A 4. cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit meg kell tartani, azok ugyanis az olyan 

multimodális szerződésekkel foglalkoznak, amelyekben a vasút és az egyéb kötöttpályás 

közlekedési módok a környezetbarát célkitűzésekkel összhangban az érintett szolgáltatások 

több mint 50%-át teszik ki. 

 

 


