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HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.4.2021 A9-0045/1

Módosítás 1
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie 
Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
37 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(37) A vállalkozó vasúti társaság 
ugyanakkor nem kötelezhető kártérítés 
fizetésére olyan esetben, amikor 
bizonyítani tudja, hogy a késést rendkívüli 
körülmények, például a szolgáltatás 
biztonságos üzemeltetését veszélyeztető 
szélsőséges időjárási körülmények vagy 
jelentős természeti katasztrófák okozták. 
Az ilyen eseménynek rendkívüli természeti 
katasztrófának kell lennie, vagyis el kell 
térnie az egyes évszakokra jellemző olyan 
időjárási szélsőségektől, amilyen egy őszi 
vihar, vagy egy dagály vagy hóolvadás 
okozta áradás. A vállalkozó vasúti 
társaságot nem lehet továbbá kártérítés 
fizetésére kötelezni, ha bizonyítani tudja, 
hogy a késést jelentős közegészségügyi 
válság, például világjárvány okozta. 
Ezenfelül ha a késés oka az utas vagy 
harmadik fél magatartására vezethető 
vissza, a vállalkozó vasúti társaság nem 
kötelezhető arra, hogy kártérítést nyújtson 
a késés miatt. A vállalkozó vasúti 
társaságnak bizonyítania kell, hogy nem 
láthatta előre és nem kerülhette el az 
említett eseményeket, továbbá nem tudta 
volna megakadályozni a késést még akkor 
sem, ha meghoz minden észszerű 
intézkedést, ideértve a vasúti járműveinek 
megelőzési célú karbantartását is. A 
vállalkozó vasúti társaság a személyzete 

törölve
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által folytatott sztrájk, az ugyanazt a 
vasúti infrastruktúrát használó más 
társaságok cselekményei vagy 
mulasztásai, valamint a pályahálózat-
működtetők és az állomásüzemeltetők 
cselekményei vagy mulasztásai nem 
érintik a társaságnak a késéssel 
kapcsolatban fennálló felelősségét. 
Objektívan meg kell indokolni azokat a 
körülményeket, amelyek között a 
vállalkozó vasúti társaságok nem 
kötelesek kártérítést fizetni. Amennyiben a 
vasúti pályahálózat-működtető, valamely 
hatóság vagy a vállalkozó vasúti 
társaságoktól független más szerv olyan 
közleménye vagy dokumentuma áll a 
vállalkozó vasúti társaságok 
rendelkezésére, amely tartalmazza azokat 
a körülményeket, amelyekre hivatkozva a 
vállalkozó vasúti társaság azt állítja, hogy 
mentesül a kártérítési kötelezettség alól, a 
vállalkozó vasúti társaságoknak az ilyen 
közleményeket vagy dokumentumokat az 
utasok és adott esetben az érintett 
hatóságok tudomására kell hozniuk.

Or. en



AM\1229677HU.docx PE690.781v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.4.2021 A9-0045/2

Módosítás 2
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Brando Benifei, Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und 
Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) A vasúttársaságoknak az 
állomásüzemeltetőkkel és a pályahálózat-
működtetőkkel együttműködve jelezniük 
kell az akadálymentes 
vonatcsatlakozásokkal és állomásokkal 
kapcsolatos menetrendi információkat.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/3

Módosítás 3
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
„kizárólagos vállalkozó vasúti társaság” 
kifejezés magában foglalja azokat a 
vállalkozó vasúti társaságokat is, amelyek 
vagy 100 %-ban ugyanazon tulajdonos 
tulajdonában vannak, vagy amelyek a 
szóban forgó vállalkozó vasúti társaságok 
egyikének 100 %-os tulajdonában lévő 
leányvállalatok.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
„kizárólagos vállalkozó vasúti társaság” 
kifejezés magában foglalja azokat a 
vállalkozó vasúti társaságokat is, amelyek 
részvényeinek legalább fele ugyanazon 
tulajdonos tulajdonában van, vagy amelyek 
a szóban forgó vállalkozó vasúti társaságok 
egyikének leányvállalatai.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/4

Módosítás 4
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben az utas a késedelmes vagy 
kimaradó szolgáltatás vagy az elmulasztott 
csatlakozás menetrend szerinti indulási 
idejétől számított 100 percen belül nem 
kap tájékoztatást a rendelkezésre álló 
helyettesítő utazási megoldásokról, 
jogában áll más vasúti vagy autóbuszos 
közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó 
társasággal ilyen szerződést kötni. A 
vállalkozó vasúti társaságnak meg kell 
térítenie az utasnak az ennek nyomán 
felmerült szükséges, megfelelő és észszerű 
költségeit.

Amennyiben az utas a késedelmes vagy 
kimaradó szolgáltatás vagy az elmulasztott 
csatlakozás menetrend szerinti indulási 
idejétől számított 60 percen belül nem kap 
tájékoztatást a rendelkezésre álló 
helyettesítő utazási megoldásokról, 
jogában áll más vasúti vagy autóbuszos 
közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó 
társasággal ilyen szerződést kötni. A 
vállalkozó vasúti társaságnak meg kell 
térítenie az utasnak az ennek nyomán 
felmerült szükséges, megfelelő és észszerű 
költségeit.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/5

Módosítás 5
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a menetjegy árának 25 %-os 
visszafizetése 60–119 perces késés esetén;

a) a menetjegy árának 50 %-os 
visszafizetése 60–90 perces késés esetén;

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/6

Módosítás 6
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a menetjegy árának 50 %-a 120 
perces vagy azt meghaladó késés esetén.

b) a menetjegy árának 75 %-a 91 
perces vagy azt meghaladó késés esetén.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/7

Módosítás 7
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie 
Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
19 cikk – 10 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) A vállalkozó vasúti társaság nem 
kötelezhető kártérítés fizetésére olyan 
esetben, amikor bizonyítani tudja, hogy a 
késést, a csatlakozásmulasztást vagy a 
járatkimaradást közvetlenül a következők 
okozták vagy hogy a késés, a 
csatlakozásmulasztás vagy a 
járatkimaradás szervesen kapcsolódott a 
következőkhöz:

törölve

a) a vasúti üzemmel össze nem függő 
rendkívüli körülmények – például 
szélsőséges időjárási körülmények, 
jelentős természeti katasztrófák vagy 
súlyos népegészségügyi válsághelyzetek –, 
amelyeket a vállalkozó vasúti társaság az 
adott körülmények között elvárható 
gondosság ellenére sem kerülhetett el, és 
amelyek következményeit nem háríthatta 
el;
b) az utas hibája; vagy
c) egy harmadik fél magatartása, amelyet 
a vállalkozó vasúti társaság az adott 
körülmények között elvárható gondosság 
ellenére sem kerülhetett el, és amelynek 
következményeit nem háríthatta el, mint 
például személyek a síneken, vezetékek 
eltulajdonítása, fedélzeti vészhelyzetek, 
bűnüldözési tevékenységek, szabotázs 
vagy terrorizmus.
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A vállalkozó vasúti társaság személyzete 
által folytatott sztrájk, az ugyanazt a 
vasúti infrastruktúrát használó más 
társaságok cselekményei vagy 
mulasztásai, valamint a pályahálózat-
működtetők és az állomásüzemeltetők 
cselekményei vagy mulasztásai nem 
tartoznak az első albekezdés c) pontjában 
említett mentesség hatálya alá.

Or. en



AM\1229677HU.docx PE690.781v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.4.2021 A9-0045/8

Módosítás 8
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Brando Benifei, Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und 
Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
24 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a segítségnyújtás feltétele, hogy az 
utas ilyen segítségnyújtás iránti igényéről 
legalább 24 órával annak szükségessége 
előtt értesítsék a vállalkozó vasúti 
társaságot, az állomás üzemeltetőjét, vagy 
azt a menetjegy-értékesítőt, illetve 
utazásszervezőt, amelytől a menetjegyet 
megvásárolták, illetve adott esetben az f) 
pontban említett egyedüli kapcsolattartó 
pontot. Egy vasúti utazásra vonatkozóan 
elegendő egy értesítést küldeni. Az ilyen 
értesítést továbbítani kell az utazásban 
közreműködő minden vállalkozó vasúti 
társaságnak és állomásüzemeltetőnek.

a) az állomásokon történő 
segítségnyújtást a teljes vasúti üzemidő 
alatt biztosítani kell azzal a feltétellel, 
hogy az utas ilyen segítségnyújtás iránti 
igényéről legalább 12 órával annak 
szükségessége előtt értesítsék a vállalkozó 
vasúti társaságot, az állomás üzemeltetőjét, 
vagy azt a menetjegy-értékesítőt, illetve 
utazásszervezőt, amelytől a menetjegyet 
megvásárolták, vagy adott esetben az f) 
pontban említett egyablakos kapcsolattartó 
pontot. A napi 10 000 utasnál nagyobb 
forgalmat lebonyolító állomásokon nincs 
szükség előzetes értesítésre, azonban a 
segítségre szoruló személynek a vonat 
indulása előtt legalább 30 perccel meg 
kell jelennie az adott állomáson. Azokon 
az állomásokon, amelyeken a napi 
forgalom 2000 és 10 000 utas közé esik, az 
értesítés ideje legfeljebb három órára 
csökken. Az ilyen értesítést továbbítani 
kell az utas utazásában közreműködő 
minden más vállalkozó vasúti társaságnak 
és állomásüzemeltetőnek.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/9

Módosítás 9
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina 
Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
24 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben a menetjegy vagy bérlet 
többszöri utazásra jogosít, egy értesítés 
elegendő, feltéve, hogy elegendő 
információ áll rendelkezésre a további 
utazások időpontjáról, és a szóban forgó 
értesítést minden esetben legalább 24 
órával az első segítségnyújtás 
szükségessége előtt kell megtenni. Az utas 
és/vagy annak képviselője köteles minden 
észszerű erőfeszítést megtenni annak 
érdekében, hogy az ilyen további utazások 
lemondását legalább 12 órával előre 
bejelentse.

Amennyiben a menetjegy vagy bérlet 
többszöri utazásra jogosít, egy értesítés 
elegendő, feltéve, hogy elegendő 
információ áll rendelkezésre a további 
utazások időpontjáról. Az utas és/vagy 
annak képviselője köteles minden észszerű 
erőfeszítést megtenni annak érdekében, 
hogy az ilyen további utazások lemondását 
legalább 12 órával előre bejelentse.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/10

Módosítás 10
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina 
Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Ajánlás második olvasatra A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
(2017/0237(COD))

A Tanács álláspontja
24 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2026. június 30-
ig engedélyezhetik az értesítésekre 
vonatkozóan az első, második és 
harmadik albekezdésben előírt 24 órás 
időszak legfeljebb 36 órára történő 
meghosszabbítását. Ilyen esetekben a 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
említett engedély megadásáról, és 
ismertetik az említett időszak lerövidítése 
érdekében már meghozott vagy tervezett 
intézkedéseket;

törölve

Or. en


