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Módosítás 343
Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. [...] törölve

Or. de

Indokolás

A járműállomány új szolgáltató számára történő átadására vonatkozó kötelezettség 
kisajátításnak számít; aránytalan intézkedés és ezzel szembemegy az EU által elismert 
alapvető jogokkal. A kötelezettség, amely szerint mindezért a hatóságoknak kell biztosítékot 
adniuk, túlzott terhet ró az államháztartásokra.

Módosítás 344
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) [...] törölve

Or. hu

Indokolás

A rendelkezés a piaci szereplők pénzügyi kockázatából a megrendelő hatóság pénzügyi 
kockázati körébe helyezné át a gördülőállomány hosszú távú megtérülésével és 
finanszírozásával kapcsolatos kockázatot. A javaslat nem támogatja a személyszállítási 
szolgáltatások integrált nyújtására vonatkozó vállalatszervezési modellt, amely egy jelentősen 
költséghatékonyabb megoldást jelent mind az ellátásért felelős hatóságok, mind az 
utazóközönség számára.
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Módosítás 345
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Az illetékes hatóságoknak meg kell 
tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a közszolgáltatás 
keretében vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásokat nyújtani kívánó 
szolgáltatók számára hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
tegyenek lehetővé vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásra alkalmas járművekhez 
joghatóságuk területén.

Or. fr

Indokolás

Az illetékes hatóságnak és nem a tagállamoknak kell megszervezniük a közszolgáltatók 
számára a járműállományhoz való hozzáférést. Az állami támogatás tekintetében az 
1370/2007/EK rendelet lex speciális, mivel lehetővé teszi, hogy a személyszállítási 
közszolgáltatásokat az állami támogatásra vonatkozó szabályok alóli kivételként kezeljék.

Módosítás 346
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamoknak az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban meg 
kell tenniük a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a közszolgáltatás 

A tagállamoknak az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban meg 
kell tenniük a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a közszolgáltatás 
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keretében vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásokat nyújtani kívánó 
szolgáltatók számára hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
biztosítsanak vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásra alkalmas járművekhez.

keretében vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásokat nyújtani kívánó 
szolgáltatók számára egyenlő feltételeket 
és megkülönböztetésmentes hozzáférést 
biztosítsanak vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásra alkalmas járművekhez.

Or. en

Indokolás

A tagállamok nem helyettesíthetik a lízingtársaságokat, és nem avatkozhatnak be a 
járműpiacba, ehelyett uniós szintű közös feltételeket határozhatnak meg a járműállomány 
jóváhagyásához e járművek és a lízingelt járművek működőképes európai piacának 
létrehozása érdekében.

Módosítás 347
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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.

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 hozzáférési 
feltételeket biztosítsanak vasúti 
személyszállítási közszolgáltatásra 
alkalmas járművekhez.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés alkalmazásának a járműállományhoz való egyenlő hozzáférést kell 
eredményeznie. Ha a „feltételeket” kifejezés kimaradna, esetleg használhatatlan (és 
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logikátlan) jogi rendelkezés jönne létre.

Módosítás 348
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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.

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 hozzáférési 
feltételeket biztosítsanak vasúti 
személyszállítási közszolgáltatásra 
alkalmas járművekhez.

Or. en

Módosítás 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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 

A tagállamoknak az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban meg 
kell tenniük a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a közszolgáltatás 
keretében – az olyan egyéb kötöttpályás 
közlekedési módok kivételével, mint a 
metró és a villamos – vasúti 
személyszállítási közszolgáltatásokat 
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biztosítsanak vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásra alkalmas járművekhez.

nyújtani kívánó szolgáltatók számára 
hatékony és megkülönböztetésmentes 
hozzáférési feltételeket biztosítsanak vasúti 
személyszállítási közszolgáltatásra 
alkalmas járművekhez az olyan egyéb 
kötöttpályás közlekedési módok 
kivételével, mint a metró és a villamos.

Or. en

Indokolás

Magától értetődő módosítás, amely kiemeli, hogy a rendelkezés a hozzáférési feltételekkel 
foglalkozik és nincs kapcsolatban a metrószolgáltatással vagy a villamossal.

Módosítás 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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.

A tagállamok az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban 
megtehetik 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.

Or. de

Indokolás

Az előírás, amely szerint az illetékes hatóságnak kell viselniük a járművek maradványérték-
kockázatát, esetükben jelentős kiadásokkal járna és aránytalan lenne. Az adott 
személyszállítással foglalkozó szolgáltatónak kell eldöntenie, hogy hoz-e ilyen intézkedést. 
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Módosítás 351
Karim Zéribi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Az illetékes hatóságoknak 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.

Or. fr

Módosítás 352
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben olyan járműlízing-
társaságok, amelyek az (1) bekezdésben 
említett járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
járművek maradványérték-kockázatát – az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok értelmében – az illetékes 

2. Az említett intézkedések magukban 
foglalhatják a járműállomány egészének 
vagy egy részének az illetékes hatóság 
általi finanszírozását, a járművek 
maradványérték-kockázatának az illetékes 
hatóság általi viselését vagy valamely 
járműlízing-társaság szolgáltatásainak 
igénybevételét.   
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hatóság viselje, amennyiben a 
közszolgáltatási szerződésekre 
meghirdetett közbeszerzési eljárásokban 
részt venni kívánó és képes szolgáltatók 
ilyen pályázati eljárásokon való részvétel 
céljából azt kérelmezik.

Amennyiben az illetékes hatóság úgy 
határoz, hogy ő maga eszerzi be a 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
teljesítéséhez használt járműállományt, 
akkor azt a kiválasztott a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátja. A 
közszolgáltatási szerződésben meg kell 
határozni azokat a többek között pénzügyi 
feltételeket, amelyek alapján a 
járműállományt rendelkezésre bocsátják. 

Amennyiben az illetékes hatóság úgy 
határoz, hogy közszolgáltatási szerződés 
keretében a járműállomány egészét vagy 
egy részét fedező finanszírozást nyújt a 
szolgáltatónak, az ellentételezést a 4. cikk 
(4) bekezdésének b) pontjában, a 6. 
cikkben és adott esetben a mellékletben 
foglaltak szerint kell kiszámítani. A 
szerződés megszűntekor az illetékes 
hatóság átveheti a járműállományt az 
általa nem finanszírozott rész 
maradványértékének megfelelő áron.

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni, hogy a vasúti közlekedési közszolgáltatók miként férnek hozzá a 
járműállományhoz.  Csak az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy megállapodást kötnek a 
járműállományhoz való hozzáférésre vonatkozóan, mivel nyilvánvalóan ők vannak olyan 
helyzetben, hogy a körülményeknek leginkább megfelelő intézkedéseket meghozzák.

Módosítás 353
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben olyan járműlízing-
társaságok, amelyek az (1) bekezdésben 
említett járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződésekre meghirdetett közbeszerzési 
eljárásokban részt venni kívánó és képes 
szolgáltatók ilyen pályázati eljárásokon 
való részvétel céljából azt kérelmezik.

Amennyiben olyan járműlízing-társaságok, 
amelyek az (1) bekezdésben említett 
járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, az uniós piacon 
nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződésekre meghirdetett közbeszerzési 
eljárásokban részt venni kívánó és képes 
szolgáltatók ilyen pályázati eljárásokon 
való részvétel céljából azt kérelmezik.

Or. en

Indokolás

A tagállamok nem helyettesíthetik a lízingtársaságokat, és nem avatkozhatnak be a 
járműpiacba, ehelyett uniós szintű közös feltételeket határozhatnak meg a járműállomány 
jóváhagyásához e járművek és a lízingelt járművek működőképes európai piacának 
létrehozása érdekében.

Módosítás 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben olyan járműlízing-
társaságok, amelyek az (1) bekezdésben 

Amennyiben olyan járműlízing-társaságok, 
amelyek az (1) bekezdésben említett 
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említett járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződésekre meghirdetett közbeszerzési 
eljárásokban részt venni kívánó és képes 
szolgáltatók ilyen pályázati eljárásokon 
való részvétel céljából azt kérelmezik.

járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje.

Or. en

Indokolás

Ily módon a cikk nem pusztán közbeszerzési pályázatokra vonatkozik, hanem közvezlenül 
odaítélt szerződésekre is.

Módosítás 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben olyan járműlízing-
társaságok, amelyek az (1) bekezdésben 
említett járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 

Amennyiben olyan járműlízing-társaságok, 
amelyek az (1) bekezdésben említett 
járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamok 
gondoskodhatnak arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
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támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződésekre meghirdetett közbeszerzési 
eljárásokban részt venni kívánó és képes 
szolgáltatók ilyen pályázati eljárásokon 
való részvétel céljából azt kérelmezik.

támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződésekre meghirdetett közbeszerzési 
eljárásokban részt venni kívánó és képes 
szolgáltatók ilyen pályázati eljárásokon 
való részvétel céljából azt kérelmezik.

Or. de

Indokolás

Az előírás, amely szerint az illetékes hatóságnak kell viselniük a járművek maradványérték-
kockázatát, esetükben jelentős kiadásokkal járna és aránytalan lenne. Az adott 
személyszállítással foglalkozó szolgáltatónak kell eldöntenie, hogy hoz-e ilyen intézkedést. 

Módosítás 356
Karim Zéribi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben olyan járműlízing-
társaságok, amelyek az (1) bekezdésben 
említett járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződésekre meghirdetett közbeszerzési 
eljárásokban részt venni kívánó és képes 
szolgáltatók ilyen pályázati eljárásokon 
való részvétel céljából azt kérelmezik.

Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
feltételek mellett nem ajánlják fel a 
járműállomány lízingelését a megfelelő 
piacon, az illetékes hatóságoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát az illetékes 
hatóság viselje. 
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Or. fr

Módosítás 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben olyan járműlízing-
társaságok, amelyek az (1) bekezdésben 
említett járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződésekre meghirdetett közbeszerzési 
eljárásokban részt venni kívánó és képes 
szolgáltatók ilyen pályázati eljárásokon 
való részvétel céljából azt kérelmezik.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a járművek maradványérték-
kockázatát – az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályok értelmében – az 
illetékes hatóság viselje, amennyiben a 
közszolgáltatási szerződésekre 
meghirdetett közbeszerzési eljárásokban 
részt venni kívánó és képes szolgáltatók 
ilyen pályázati eljárásokon való részvétel 
céljából azt kérelmezik

Or. fr

Indokolás

A tény, hogy léteznek lízingvállalatok, nem tekinthető megfelelő garanciának arra (különösen, 
ha ez az egyetlen garancia), hogy kedvező feltételek mellett lehet majd hozzáférni a 
járműállományhoz Amit ugyanakkor kétségtelenül ki kell alakítani az az, hogy valamennyi 
vasúti vállalkozás egyenlő bánásmódban részesüljön, mivel a hozzáférési feltételek 
máskülönben akadályt jelenthetnek a piacra belépni szándékozók számára.

Módosítás 358
Antonio Cancian
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben olyan járműlízing-
társaságok, amelyek az (1) bekezdésben 
említett járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződésekre meghirdetett közbeszerzési 
eljárásokban részt venni kívánó és képes 
szolgáltatók ilyen pályázati eljárásokon 
való részvétel céljából azt kérelmezik.

Amennyiben olyan járműlízing-társaságok, 
amelyek az (1) bekezdésben említett 
járműveket minden érintett vasúti 
személyszállítással foglalkozó közlekedési 
szolgáltató számára 
megkülönböztetésmentes és 
kereskedelmileg életképes feltételek 
mellett tudnák lízingelni, a megfelelő 
piacon nem léteznek, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a járművek 
maradványérték-kockázatát – az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
értelmében – az illetékes hatóság viselje.

Or. en

Módosítás 359
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az illetékes hatóság az első 
albekezdésben előírt követelménynek az 
alábbi módok egyikén tehet eleget:

törölve

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 
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közszolgáltató rendelkezésére bocsássa, a 
4. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a 
6. cikk és – adott esetben – a melléklet 
alapján;
b) a közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásához használt járműállomány 
finanszírozásához piaci áron vagy a 
közszolgáltatási szerződés részeként 
garanciát nyújt, a 4. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja, a 6. cikk és – 
adott esetben – a melléklet alapján. Ez a 
garancia az adott esetben alkalmazandó, 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartása mellett a 
maradványértékre is kiterjedhet;
c) a közszolgáltatási szerződésben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
járműállományt a szerződés lejártakor 
piaci áron átveszi.

Or. en

Indokolás

A tagállamok nem helyettesíthetik a lízingtársaságokat, és nem avatkozhatnak be a 
járműpiacba, ehelyett uniós szintű közös feltételeket határozhatnak meg a járműállomány 
jóváhagyásához e járművek és a lízingelt járművek működőképes európai piacának 
létrehozása érdekében.

Módosítás 360
Sabine Wils, Jacky Hénin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az illetékes hatóság az első 
albekezdésben előírt követelménynek az 
alábbi módok egyikén tehet eleget:

törölve

a) a közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásához használt járműállományt 
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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;
b) a közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásához használt járműállomány 
finanszírozásához piaci áron vagy a 
közszolgáltatási szerződés részeként 
garanciát nyújt, a 4. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja, a 6. cikk és – 
adott esetben – a melléklet alapján. Ez a 
garancia az adott esetben alkalmazandó, 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartása mellett a 
maradványértékre is kiterjedhet;
c) a közszolgáltatási szerződésben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
járműállományt a szerződés lejártakor 
piaci áron átveszi.

Or. en

Indokolás

A javasolt három lehetőség biztosítja, hogy ne az új piaci résztvevők és a sikertelen pályázók 
viseljék a kockázatot, hanem az állami szektorra vagy a vasúti vállalkozásokra háruljon a 
kötelezettség, hogy járműállományukat átadják. Továbbá nincs előírás a javítás és 
karbantartás felelősségére vonatkozóan, így a legrosszabb esetben ezeket a költségeket is az 
illetékes hatóságnak kell viselnie.

Módosítás 361
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság az első albekezdésben Amennyiben az illetékes hatóság a 
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előírt követelménynek az alábbi módok 
egyikén tehet eleget:

járműállomány maradványérték-
kockázatának vállalása mellet dönt, azt az 
alábbi módok egyikén teheti: 

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni, hogy a vasúti közlekedési közszolgáltatók miként férnek hozzá a 
járműállományhoz.  Csak az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy megállapodást kötnek a 
járműállományhoz való hozzáférésre vonatkozóan, mivel nyilvánvalóan ők vannak olyan 
helyzetben, hogy a körülményeknek leginkább megfelelő intézkedéseket meghozzák.

Módosítás 362
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 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 a méretarányos 
megtakarításokat elősegítő módokon tehet 
eleget, például:

Or. fr

Indokolás

A járműbeszerzés módjának elő kell segítenie a méretarányos megtakarításokat.

Módosítás 363
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
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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 például az alábbi 
nem teljes listában felsorolt módok 
egyikén tehet eleget:

Or. bg

Indokolás

Nem indokolt korlátozni az illetékes hatóságot abban, hogy szabadon kiválaszthassa a 
járműállományhoz való hatékony és megkülönböztetésmentes hozzáfárs biztosításának 
legmegfelelőbb módját.

Módosítás 364
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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;

törölve

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni, hogy a vasúti közlekedési közszolgáltatók miként férnek hozzá a 
járműállományhoz.  Csak az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy megállapodást kötnek a 
járműállományhoz való hozzáférésre vonatkozóan, mivel nyilvánvalóan ők vannak olyan 
helyzetben, hogy a körülményeknek leginkább megfelelő intézkedéseket meghozzák.
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Módosítás 365
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 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;

Or. en

Indokolás

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract. Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Módosítás 366
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
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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;

Or. en

Módosítás 367
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásához használt járműállomány 
finanszírozásához piaci áron vagy a 
közszolgáltatási szerződés részeként 
garanciát nyújt, a 4. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja, a 6. cikk és – adott esetben – a 
melléklet alapján. Ez a garancia az adott 
esetben alkalmazandó, állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartása mellett a 
maradványértékre is kiterjedhet;

b) a közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásához használt járműállomány 
finanszírozásához piaci áron vagy a 
közszolgáltatási szerződés részeként 
garanciát nyújt, a 4. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja, a 6. cikk és – adott esetben – a 
melléklet alapján. Ez a garancia a használt 
járművek felújítása finanszírozásának 
támogatására is kiterjed. A garancia az 
adott esetben alkalmazandó, állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartása mellett a 
maradványértékre is kiterjedhet;

Or. en

Indokolás

A legfontosabb cél az egyenlő hozzáférés biztosítása és a járművekhez való hozzáférés 
akadályainak felszámolása. Ezzel összefüggésben fontos, hogy a támogató intézkedéseket ne 
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vegyék figyelembe az odaítélési mechanizmusban. A felújított járművekhez való hozzáférés 
következtében több lehet az ajánlattevő, és döntő jelentősége lehet néhány olyan tagállamban, 
ahol az általános érdekű szolgáltatásokra rendelkezésre álló anyagi források csekélyek, és 
ahol a szükségesnél alacsonyabb ellentételezés már most is probléma.

Módosítás 368
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közszolgáltatási szerződésben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
járműállományt a szerződés lejártakor piaci 
áron átveszi.

b) a közszolgáltatási szerződésben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
járműállományt a szerződés lejártakor 
maradványértékének megfelelő áron 
átveszi.

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni, hogy a vasúti közlekedési közszolgáltatók miként férnek hozzá a 
járműállományhoz.  Csak az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy megállapodást kötnek a 
járműállományhoz való hozzáférésre vonatkozóan, mivel nyilvánvalóan ők vannak olyan 
helyzetben, hogy a körülményeknek leginkább megfelelő intézkedéseket meghozzák.

Módosítás 369
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a közszolgáltatási szerződésben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
járműállományt a szerződés lejártakor piaci 

c) a közszolgáltatási szerződésben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
járműállományt a szerződés lejártakor piaci 
áron átveszi. A kötelezettség teljesítése 
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áron átveszi. előtt be kell szerezni az addigi tulajdonos. 
előzetes írásbeli beleegyezését.

Or. en

Módosítás 370
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szomszédos helyi hatóságokkal 
együttműködési megállapodásokat köt 
nagyobb járműállomány kialakítása 
érdekében;

Or. fr

Indokolás

Új beszerzési feltételeket illeszt be a méretgazdaságosság elősegítése érdekében

Módosítás 371
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
Article 1 point 5
Regulation (EC) No. 1370/2007
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) gondoskodik arról, hogy minden 
érintett szolgáltató hatékony, 
megkülönböztetésmentes és üzleti 
szempontból életképes feltételek mellett 
lízingelhessen járműveket a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
kötelezettségekről szóló, adott szerződés 
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keretében;

Or. en

Módosítás 372
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) gondoskodik arról, hogy minden 
érintett szolgáltató hatékony, 
megkülönböztetésmentes és üzleti 
szempontból életképes feltételek mellett 
lízingelhessen járműveket a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
kötelezettségekről szóló, adott szerződés 
keretében;

Or. en

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.

Módosítás 373
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) tagállamának hozzájárulását kéri a 
rendszerek valamelyikéhez a járművek 
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maradványértékének fedezéséhez. 

Or. fr

Indokolás

Új beszerzési feltételeket illeszt be, hogy még előnyösebb legyen a finanszírozás.

Módosítás 374
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 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.”

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok nem helyettesíthetik a lízingtársaságokat, és nem avatkozhatnak be a 
járműpiacba, ehelyett uniós szintű közös feltételeket határozhatnak meg a járműállomány 
jóváhagyásához e járművek és a lízingelt járművek működőképes európai piacának 
létrehozása érdekében.

Módosítás 375
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 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.”

Amennyiben az illetékes hatóság úgy 
dönt, hogy viseli a járműállomány 
maradványérték-kockázatát, 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. A 
járműállomány új szolgáltató általi 
átvételének pénzügyi feltételeit a 
közszolgáltatási szerződés rögzíti a 4. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja, a 6. cikk és – 
adott esetben – a melléklet alapján.

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni, hogy a vasúti közlekedési közszolgáltatók miként férnek hozzá a 
járműállományhoz.  Csak az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy megállapodást kötnek a 
járműállományhoz való hozzáférésre vonatkozóan, mivel nyilvánvalóan ők vannak olyan 
helyzetben, hogy a körülményeknek leginkább megfelelő intézkedéseket meghozzák.

Módosítás 376
Sabine Wils, Jacky Hénin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 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 

Az illetékes hatóság a kötelezettség 
teljesítése előtt előzetes írásbeli 
beleegyezés útján felkérheti a 
közszolgáltatót, hogy a közszolgáltatási 
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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.”

szerződés lejártával a járműállományt adja 
át a szerződést elnyerő új szolgáltatónak 
Az illetékes hatóság az új közszolgáltatót 
kötelezheti az átvett járműállomány 
használatára. Az átadást piaci értékeken 
kell végrehajtani.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságot fel lehet kérni a járműállomány eredeti tulajdonosától való 
áthelyezésére a közszolgáltatási szerződés megszűntekor, és az áthelyezésre csak annak 
írásbeli beleegyezésévek kerülhet sor: az új tulajdonos által fizetendő ár nem lehet kevesebb 
az értékcsökkenés után fennmaradó könyv szerinti értéknél.

Módosítás 377
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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.

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok nem helyettesíthetik a lízingtársaságokat, és nem avatkozhatnak be a 
járműpiacba, ehelyett uniós szintű közös feltételeket határozhatnak meg a járműállomány 
jóváhagyásához e járművek és a lízingelt járművek működőképes európai piacának 
létrehozása érdekében.
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Módosítás 378
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 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.

(3) Ha a járműállomány új 
tömegközlekedési szolgáltatónak való 
átadása megtörtént, az illetékes hatóságnak 
a pályázati dokumentumokban 
tájékoztatást kell nyújtania a járművek 
karbantartási költségeiről és fizikai 
állapotáról.

Or. fr

Indokolás

Az illetékes hatóság számára nehéz lehet annak megállapítása, hogy a tájékoztatás 
„részletes”-e, különösen ha ben tudja közvetlenül ellenőrizni az információt Jobb lenne ezért 
a tényekre szorítkozni.

Módosítás 379
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes hatóság a 
versenytárgyalásokból kizárhatja az olyan 
Unión kívüli országokban működő 
szolgáltatókat, amelyek saját pályázati 
eljárásaikat nem nyitják meg, illetve nem 
teszik lehetővé a valós piaci hozzáférést az 
uniós tagállamok vállalatai számára. 

Or. fr
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Indokolás

Ha az Unión kívüli országokkal fenntartott kapcsolatok a kölcsönösség elvén alapulnának, az 
illetékes hatóságok a versenytárgyalásokból kizárhatnák az olyan Unión kívüli országokban 
működő szolgáltatókat, ha országok nem nyitja meg piacait az uniós tagállamok vállalatai 
előtt. 

Módosítás 380
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 4 bekezdés

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

Or. fr

Indokolás

Az állami támogatás tekintetében az 1370/2007/EK rendelet lex speciális, mivel lehetővé teszi, 
hogy a személyszállítási közszolgáltatásokat az állami támogatásra vonatkozó szabályok alóli 
kivételként kezeljék. A 21–23. módosításban javasolt szabályok végrehajtásához nincs szükség 
előzetes végrehajtási aktusokra. Ezért nem szükséges, hogy a Bizottság intézkedésekre kapjon 
felhatalmazást

Módosítás 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 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

Or. en

Módosítás 382
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 4 bekezdés 

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok nem helyettesíthetik a lízingtársaságokat, és nem avatkozhatnak be a 
járműpiacba, ehelyett uniós szintű közös feltételeket határozhatnak meg a járműállomány 
jóváhagyásához e járművek és a lízingelt járművek működőképes európai piacának 
létrehozása érdekében.
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Módosítás 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 4 bekezdés

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

Or. en

Indokolás

Nincs szükség európai szintű végrehajtási intézkedésekre, mivel a feltételek illetékes 
hatóságról illetékes hatóságra változnak.

Módosítás 384
Karim Zéribi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
1370/2007/EK rendelet
5 a cikk (új) – 4 bekezdés

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 

törölve
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eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

Or. fr

Indokolás

Mivel a szubszidiaritás elve alapján a fentiek kizárólag az illetékes hatóság jogkörébe 
tartoznak, a Bizotságnak nem kell elfogadnia a követendő eljárás részleteit meghatározó 
intézkedéseket.

Módosítás 385
Karim Zéribi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont 
1370/2007/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely általános szabályhoz vagy 
közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó 
valamennyi ellentételezésnek meg kell 
felelnie a 4. cikkben meghatározott 
rendelkezéseknek, tekintet nélkül a 
szerződés odaítélésének módjára. 
Természetétől függetlenül az 5. cikk 
(3) bekezdésével összhangban oda nem ítélt 
közszolgáltatási szerződéshez vagy 
valamely általános szabályhoz kapcsolódó 
valamennyi ellentételezésnek a 
mellékletben meghatározott 
rendelkezéseknek is meg kell felelnie.

(1) Valamely általános szabályhoz vagy 
közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó 
valamennyi ellentételezésnek meg kell 
felelnie a 4. cikkben meghatározott 
rendelkezéseknek, tekintet nélkül a 
szerződés odaítélésének módjára. 
Természetétől függetlenül az 5. cikkel 
összhangban oda nem ítélt közszolgáltatási 
szerződéshez vagy valamely általános 
szabályhoz kapcsolódó valamennyi 
ellentételezésnek a mellékletben 
meghatározott rendelkezéseknek is meg 
kell felelnie.

Or. fr

Módosítás 386
Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
1370/2007/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely általános szabályhoz vagy 
közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó 
valamennyi ellentételezésnek meg kell 
felelnie a 4. cikkben meghatározott 
rendelkezéseknek, tekintet nélkül a 
szerződés odaítélésének módjára. 
Természetétől függetlenül az 5. cikk 
(3) bekezdésével összhangban oda nem 
ítélt közszolgáltatási szerződéshez vagy 
valamely általános szabályhoz kapcsolódó 
valamennyi ellentételezésnek a 
mellékletben meghatározott 
rendelkezéseknek is meg kell felelnie. 

(1) Valamely általános szabályhoz vagy 
közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó 
valamennyi ellentételezésnek meg kell 
felelnie a 4. cikkben meghatározott 
rendelkezéseknek, tekintet nélkül a 
szerződés odaítélésének módjára. 
Természetétől függetlenül az 5. cikk (2), 
(4), (5) vagy (6) bekezdésével összhangban 
közvetlenül odaítélt közszolgáltatási 
szerződéshez vagy valamely általános 
szabályhoz kapcsolódó valamennyi 
ellentételezésnek a mellékletben 
meghatározott rendelkezéseknek is meg 
kell felelnie.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat megfogalmazása nem volt világos, így a 1370/2007/EK rendelet hatályos 
szövege visszakerült. A rendelkezés így egyértelművé vált.

Módosítás 387
Gilles Pargneaux

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 

(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 
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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.

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 – e jelentésekhez való 
központi hozzáférésről gondoskodhatnak.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok számára nem tehető kötelezővé az illetékes hatóságok jelentáseihez való 
központi hozzáférés létrehozatala, mivel gyakorlati nehézségeket okozhat tekintettel arra, 
hogy a különböző közlekedési módokra vonatkozóan számos illetékes hatóság és szerződés 
van.

Módosítás 388
Karim Zéribi

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 

(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 jelentésnek 
értékelnie kell a teljesítményt a feltételek 
teljesítése tekintetében, és ki kell térnie az 
összes közlekedésszolgáltatási mutatóra, 
köztük a pontosságra, a megbízhatóságra, 
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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.”

a tisztaságra, a közvélemény-kutatások 
alapján a felhasználók elégedettségére, 
valamint a kapacitáskihasználás 
minimális szintjére. 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.”

Or. fr

Indokolás

Ez a megfelelő helyzet arra, hogy meghatározzák, mi történt annak érdekében, hogy a tágabb 
fenntartható közlekedési terv céljait megvalósítsák.

Módosítás 389
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 8. cikk a következőképpen módosul: törölve
a) A (2) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„(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 
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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.”
b) A szöveg a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A 2013. január 1. és 
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.”
c) A (3) bekezdés második albekezdése 
utolsó mondatának helyébe a következő 
szöveg lép:
„A d) pontban említett szerződések 
lejáratukig hatályban maradhatnak, 
feltéve, hogy azok az e rendelet 
4. cikkében meghatározott 
időtartamokhoz hasonló határozott 
időtartamra szólnak.”

Or. hu

Indokolás

A jogbiztonságot fenyegeti, ha a rendelet végrehajtása előkészítésének időszakában alapvető 
szabályok módosulnak. Sem a tagállamok, sem a piaci érdekelt felek nem lesznek képesek 
ilyen gyorsan megbírkózni olyan alapvető koncepcionális kérdésekkel és szabályozási 
változásokkal, amelyek teljesen új irányt vesznek. Ajavaslat visszamenőleg be akar vezetni 
olyan szabályozási gyakorlatokat, amelyek veszélyeztetnék a szolgáltatások folyamatos 
biztosítását azzal, hogy jelentős gazdasági, hálózati és technológiai előkészületeket ír elő.

Módosítás 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 8. cikk a következőképpen módosul: törölve
a) A (2) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„(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.”
b) A szöveg a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A 2013. január 1. és 
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.”
c) A (3) bekezdés második albekezdése 
utolsó mondatának helyébe a következő 
szöveg lép:
„A d) pontban említett szerződések 
lejáratukig hatályban maradhatnak, 
feltéve, hogy azok az e rendelet 
4. cikkében meghatározott 
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időtartamokhoz hasonló határozott 
időtartamra szólnak.”

Or. de

Indokolás

Nem szükséges és nem is kívánatos a 8. cikkben foglalt átmeneti rendelkezés módosítása, 
mivel a közlekedési vállalkozások a jelenlegi időkorlátok alapján terveznek. Ezenkívül  
egységes átmeneti időszakot kell alkalmazni minden szerződéstípusra.

Módosítás 391
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – -2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (-2) Az 5. cikk a (3) bekezdés kivételével e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

E módosítás az illetékes hatóságok azon lehetőségét kívánja visszaállítani, hogy maguk 
eldönthetik, hogy közszolgáltatási szerződéseket közvetlenül ítélnek-e oda vagy sem.

Módosítás 392
Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép: 

törölve

„(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.”

Or. de

Indokolás

Az átmeneti határidők egyértelműen túl rövidek, és túl messzire megy a hatály kiterjesztése az 
összes kötöttpályás közlekedési módra.

Módosítás 393
Bogusław Liberadzki

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 – 

„(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül, a 
vasúti közszolgáltatási szerződések – az 
egyéb kötöttpályás közlekedési módok, 
például a metró, a villamos vagy a 
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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.”

villamos-vonat rendszerek 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. cikkel 
összhangban legkésőbb 2019. december 3-
ig kell odaítélni. A 2019. december 3-ig 
tartó átmeneti időszak során a tagállamok 
intézkedéseket hoznak az 5. cikknek való 
fokozatos megfelelés érdekében, 
elkerülendő a különösen a szállítási 
kapacitást érintő súlyos szerkezeti 
problémákat.”

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (3) bekezdését törölni kell, mivel az átmeneti időszak a közszolgáltatási 
kötelezettség úgynevezett belső odaítélésére is alkalmazandó.

Módosítás 394
Gilles Pargneaux

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 

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül:
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5. cikk (3) bekezdésének való fokozatos 
megfelelés érdekében, elkerülendő a 
különösen a szállítási kapacitást érintő 
súlyos szerkezeti problémákat.”

a) A (3) bekezdés sérelme nélkül, a vasúti 
közszolgáltatási szerződések – az egyéb 
kötöttpályás közlekedési módok, például a 
metró és a villamos kivételével – 
odaítélésének 2029. december 3-tól meg 
kell felelnie az 5. cikk (3) bekezdésének.

b) Minden egyéb kötöttpályás közlekedési 
módra vonatkozó, illetve közúti 
közszolgáltatási szerződést az 5. cikkel 
összhangban legkésőbb 2019. december 3-
ig kell odaítélni. A 2019. december 3-ig 
tartó átmeneti időszak során a tagállamok 
intézkedéseket hoznak az 5. cikknek való 
fokozatos megfelelés érdekében, 
elkerülendő a különösen a szállítási 
kapacitást érintő súlyos szerkezeti 
problémákat.”

Az átmeneti időszak 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 
tagállamoknak az elért haladásról 
készített jelentései alapján a Bizottság 
megfelelő, a tagállamoknak címzett 
intézkedéseket javasolhat.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a vasúti ágazatban a 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 395
Isabelle Durant
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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

a) A (2) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(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.”

Or. en

Indokolás

E módosítás az illetékes hatóságok azon lehetőségét kívánja visszaállítani, hogy maguk 
eldönthetik, hogy közszolgáltatási szerződéseket közvetlenül ítélnek-e oda vagy sem.

Módosítás 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – a pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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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 
közlekedési szolgáltatásokra és az egyéb 
kötöttpályás közlekedési módokra, például 
a metróra és a villamosra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződések odaítélésének 
2019. december 3-tól meg kell felelnie az 
5. cikknek. A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatásra vonatkozó szerződések 
odaítélése 2029. december 3-tól az 5. 
cikkben foglaltaknak megfelelően zajlik. 
Ezen 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.

Or. pl

Módosítás 397
Sabine Wils, Jacky Hénin

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 

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül, a vasúti 
közszolgáltatási szerződések – az egyéb 
kötöttpályás közlekedési módok 
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. cikkel összhangban legkésőbb 
2019. december 3-ig kell odaítélni. A 2019. 
december 3-ig tartó átmeneti időszak során 
a tagállamok intézkedéseket hoznak az 
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a tagállamok intézkedéseket hoznak az 
5. cikk (3) bekezdésének való fokozatos 
megfelelés érdekében, elkerülendő a 
különösen a szállítási kapacitást érintő 
súlyos szerkezeti problémákat.

5. cikknek való fokozatos megfelelés 
érdekében, elkerülendő a különösen a 
szállítási kapacitást, illetve az integrált 
közlekedési hálózatokat érintő súlyos 
szerkezeti problémákat.

Or. en

Indokolás

Az 1370/2007/EK rendeletben már megszabott átmeneti időpontok tiszteletben tartása 
szükségességének való megfelelés érdekében benyújtott módosítás.

Módosítás 398
Karim Zéribi

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 vasúti 
közszolgáltatási szerződések – az egyéb 
kötöttpályás közlekedési módok, például a 
metró és a villamos kivételével – 
odaítélésének meg kell felelnie az 
5. cikknek.

a) a vasúti közlekedés esetében 2029. 
december 3-tól az egyéb kötöttpályás 
közlekedési módok, például a metró és a 
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villamos kivételével;
b) az egyéb kötöttpályás és a közúti 
közlekedési módok esetében 2019. 
december 3-tól.
Ezen átmeneti időszakok során a 
tagállamok intézkedéseket hoznak az 5. 
cikknek való fokozatos megfelelés 
érdekében, elkerülendő a súlyos szerkezeti 
problémákat, különösen a szállítási 
kapacitást illetően.

Or. fr

Indokolás

A vasúti közlekedésre vonatkozó átmeneti időszaknak hosszabbnak kell lennie tekintettel arra, 
hogy a tagállamoknak és az illetékes hatóságoknak, valamint a szolgáltatóknak sok 
szempontból alkalmazkodniuk kell.

Módosítás 399
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A szöveg a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(2a) A 2013. január 1. és 
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.”

Or. en
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Indokolás

A 5. cikk (6) bekezdésével való összhang érdekében.

Módosítás 400
Isabelle Durant

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A következő (2a) bekezdéssel egészül 
ki: 

törölve

„(2a) A 2013. január 1. és 
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.”

Or. en

Indokolás

E módosítás az illetékes hatóságok azon lehetőségét kívánja visszaállítani, hogy maguk 
eldönthetik, hogy közszolgáltatási szerződéseket közvetlenül ítélnek-e oda vagy sem.

Módosítás 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A szöveg a következő (2a) bekezdéssel törölve



PE519.535v01-00 46/56 AM\1003516HU.doc

HU

egészül ki:
 A 2013. január 1. és 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.

Or. pl

Indokolás

Rá kell mutatni, hogy ezzel lehetségessé válik a közszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
megállapodások szerződéses megszüntetése.

Módosítás 402
Sabine Wils, Jacky Hénin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A következő (2a) bekezdéssel egészül 
ki: 

törölve

„(2a) A 2013. január 1. és 
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.”

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (6) bekezdésének javasolt módosításával való összhang megtartása miatt szükséges 
a módosítás.
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Módosítás 403
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

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 
2022. december 31. után semmilyen 
körülmények között nem maradhatnak 
hatályban.”

(2a) A 2009. december 4. és 
2019. december 2. között közvetlenül 
odaítélt vasúti személyszállítási 
közszolgáltatási szerződések lejáratuk 
dátumáig hatályban maradhatnak.

Or. fr

Indokolás

A jogbiztonság érdekében a jelenlegi átmeneti időszakban odaítélt közszolgáltatási 
szerződéseknek, amelyek az 1370/2007/EK rendelet hatálybelépésétől lépnek életbe, 
megszűnésükig működniük kell.

Módosítás 404
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

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 
2022. december 31. után semmilyen 
körülmények között nem maradhatnak 
hatályban.”

(2a) Az e rendelet hatálybalépésétől 
számított nyolc éven belül odaítélt vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződések lejáratuk dátumáig hatályban 
maradhatnak. Valamennyiszerződés 
érvényességének meg kell szűnnie az 
említett nyolvéves időszak végéig.”
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Or. fr

Indokolás

Ésszerűbb lenne konkrétan meghatározni az átmeneti időszakot, amely e rendelet 
hatálybalépésével indulna, mivel a pontos időpont még nem ismert és nehéz megjósolni. 

Módosítás 405
Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

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 
2022. december 31. után semmilyen 
körülmények között nem maradhatnak 
hatályban.”

(2a) A 2009. december 3. és 2029. 
december 2. között közvetlenül odaítélt 
vasúti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződések lejáratuk dátumáig hatályban 
maradhatnak.

Or. de

Indokolás

E javaslat nem veszi figyelembe a 2009 és 2012 közötti időszakot, ezért ki kell terjeszteni. 
Reálisabb, ha az átmeneti időszak 2029-ig tart, így a vállalkozások számára lehetségessé 
válik, hogy struktúráikat megfelelő módon kiigazítsák.

Módosítás 406
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
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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 
2022. december 31. után semmilyen 
körülmények között nem maradhatnak 
hatályban.

(2a) A 2013. január 1. és 
2019. december 2. között közvetlenül 
odaítélt vasúti személyszállítási 
közszolgáltatási szerződések lejáratuk 
dátumáig hatályban maradhatnak. Azonban 
2025. december 31. után semmilyen 
körülmények között nem maradhatnak 
hatályban.

Or. it

Módosítás 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

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 2022. december 31. után 
semmilyen körülmények között nem 
maradhatnak hatályban.

(2a) Az e rendelet hatálybelépése után 
közvetlenül odaítélt vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződések 2019. december 3 után nem 
maradhatnak hatályban.

Or. en

Módosítás 408
Karim Zéribi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
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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 
2022. december 31. után semmilyen 
körülmények között nem maradhatnak 
hatályban.”

(2a) A 2015. január 1. és 2029. december 
2. között közvetlenül odaítélt vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási 
szerződések lejáratuk dátumáig hatályban 
maradhatnak. Azonban az 5. cikk (2), (4) 
és (5) bekezdésében említett esetek 
kivételével 2032. december 31. után 
semmilyen körülmények között nem 
maradhatnak hatályban.”

Or. fr

Indokolás

Az átmeneti időszaknak hosszabbnak kell lennie tekintettel az átállásra, amelyet nemcsak a 
tagállamoknak és az illetékes hatóságoknak, hanem a szolgáltatóknak is végre kell hajtaniuk.

Módosítás 409
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b a pont (új)
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 2013. január 1. és 
2019. december 2. között közvetlenül 
odaítélt vasúti személyszállítási 
közszolgáltatási szerződések lejáratuk 
dátumáig hatályban maradhatnak. 
Azonban 2029. december 31. után 
semmilyen körülmények között nem 
maradhatnak hatályban.

Or. en

Indokolás

Az 1370/2007/EK rendeletben már megszabott átmeneti időpontok tiszteletben tartása 
szükségességének való megfelelés érdekében benyújtott módosítás.
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Módosítás 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – c pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés második albekezdése 
utolsó mondatának helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„A d) pontban említett szerződések 
lejáratukig hatályban maradhatnak, 
feltéve, hogy azok az e rendelet 
4. cikkében meghatározott 
időtartamokhoz hasonló határozott 
időtartamra szólnak.”

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (6) bekezdésének javasolt módosításával való összhang megtartása miatt szükséges 
a módosítás.

Módosítás 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – c pont 
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés második albekezdése 
utolsó mondatának helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„A d) pontban említett szerződések 
lejáratukig hatályban maradhatnak, 
feltéve, hogy azok az e rendelet 
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4. cikkében meghatározott 
időtartamokhoz hasonló határozott 
időtartamra szólnak.”

Or. de

Módosítás 412
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – c pont
1370/2007/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés második albekezdése 
utolsó mondatának helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

 A d) pontban említett szerződések 
lejáratukig hatályban maradhatnak, 
feltéve, hogy azok az e rendelet 
4. cikkében meghatározott 
időtartamokhoz hasonló határozott 
időtartamra szólnak.

Or. en

Indokolás

A 5. cikk (6) bekezdésével való összhang érdekében.

Módosítás 413
Sabine Wils, Jacky Hénin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
1370/2007/EK rendelet
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „A szöveg a következő 9a. cikkel 
egészül ki:

törölve
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„9a. cikk
A bizottság eljárása
(1) A Bizottságot munkájában az egységes 
európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 
2012. november 21-i 2012/34/EU európai 
parlamenti és tanácsi (átdolgozott) 
irányelv 62. cikkével létrehozott egységes 
európai vasúti térségért felelős bizottság 
segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.”

Or. en

Indokolás

A törlés az 5a. cikk végrehajtási intézkedésekről szóló (4) bekezdésének javasolt törlésével 
kapcsolatos.

Módosítás 414
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
1370/2007/EK rendelet
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 9a. cikk törölve

Or. fr

Indokolás

A bizottsági eljárásról szóló rendelkezéseket törölni kell, mivel az 5a. cikk (4) bekezdésében 
foglalt intézkedések törlésre kerültek. 

Módosítás 415
Karim Zéribi
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
1370/2007/EK rendelet
9 a cikk (új) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 9a. cikk törölve

Or. fr

Módosítás 416
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
1370/2007/EK rendelet
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve

Or. fr

Indokolás

A bizottsági eljárásról szóló rendelkezéseket törölni kell, mivel az 5a. cikk (4) bekezdésében 
foglalt intézkedések törlésre kerültek. 

Módosítás 417
Karim Zéribi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
1370/2007/EK rendelet
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve
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Or. fr

Módosítás 418
Karim Zéribi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
1370/2007/EK rendelet
9 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot munkájában az egységes 
európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 
2012. november 21-i 2012/34/EU európai 
parlamenti és tanácsi (átdolgozott) 
irányelv 62. cikkével létrehozott egységes 
európai vasúti térségért felelős bizottság 
segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.

törölve

Or. fr

Módosítás 419
Karim Zéribi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
1370/2007/EK rendelet
9 a cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.”

törölve

Or. fr

Módosítás 420
Jean-Pierre Audy
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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 közzéteszik az általa 
módosított 1370/2007/EK rendelettel 
egybeszerkesztett formában. 

Or. fr


