
  

 

11441/19      
 JUR. 7  EN 
 

 

Council of the 
European Union  

 
 
 
 
 
 
Brussels, 12 August 2019 
 
 
 
11441/19 
 
 
 
 
JUR 450 
TRANS 418 
CODEC 1320 

 

 

Interinstitutional File: 
2013/0016 (COD) 

 

  

 

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF 

Subject: Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council of 
11 May 2016 on railway safety (Recast) 

 (Official Journal of the European Union L 138 of 26 May 2016)  

LANGUAGE concerned: HU 

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75): 

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version) 

This text has also been transmitted to the European Parliament. 

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days 

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu 

(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service) 

073209/EU XXVI. GP
Eingelangt am 12/08/19

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11441/19;Nr:11441;Year:19&comp=11441%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11441/19;Nr:11441;Year:19&comp=11441%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11441/19;Nr:11441;Year:19&comp=11441%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:JUR%20450;Code:JUR;Nr:450&comp=JUR%7C450%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:TRANS%20418;Code:TRANS;Nr:418&comp=TRANS%7C418%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:CODEC%201320;Code:CODEC;Nr:1320&comp=CODEC%7C1320%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0016;Code:COD&comp=0016%7C2013%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/798;Year2:2016;Nr2:798&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=73209&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:JUR%207;Code:JUR;Nr:7&comp=JUR%7C7%7C


 

 

11441/19     1 
MELLÉKLET JUR. 7  HU 
 

MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi 

irányelvhez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 138., 2016. május 26.) 

1. A 114. oldalon, a 7. cikk (1) bekezdése a) pontjának 

szövege: 

„a) az utasokkal, a személyzettel, beleértve a munkavállalókat és az alvállalkozókat is, a vasúti 

átjárók használóival és más személyekkel kapcsolatos egyedi kockázatok, és a meglévő nemzeti és 

nemzetközi felelősségi szabályok sérelme nélkül a tiltott helyen járó személyekkel kapcsolatos 

egyedi kockázatok;”, 

helyesen: 

„a) az utasokkal, a személyzettel, beleértve a munkavállalókat és az alvállalkozókat is, a vasúti 

átjárók használóival és más személyekkel kapcsolatos egyedi kockázatok, és a meglévő nemzeti és 

nemzetközi felelősségi szabályok sérelme nélkül az illetéktelen személyekkel kapcsolatos egyedi 

kockázatok;”. 

2. A 136. oldalon, az I. melléklet 1.2. pontja negyedik franciabekezdésének 

szövege: 

„— tiltott helyen járó személy,”, 

helyesen: 

„— illetéktelen személy,”. 
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3. A 138. oldalon, a Függelék 1.15. pontjának 

szövege: 

„1.15. „tiltott helyen járó személy”: olyan személy, aki olyan vasúti területen tartózkodik, ahol tilos 

volna tartózkodnia, kivéve a vasúti átjáró igénybe vevőjét; ”, 

helyesen: 

„1.15. „illetéktelen személy”: olyan személy, aki olyan vasúti területen tartózkodik, ahol tilos 

volna tartózkodnia, kivéve a vasúti átjáró igénybe vevőjét;”. 

4. A 139. oldalon, a Függelék 1.17. pontjának 

szövege: 

„1.17. „nem a peronon tartózkodó egyéb személy”: minden olyan, nem a vasúti peronon lévő 

személy, aki nem az „utas”, a „munkavállaló vagy vállalkozó”, a „vasúti átjáró igénybe vevője”, „a 

peronon tartózkodó egyéb személy” vagy az „tiltott helyen járó személy” meghatározások alá 

tartozik;”, 

helyesen: 

„1.17. „nem a peronon tartózkodó egyéb személy”: minden olyan, nem a vasúti peronon lévő 

személy, aki nem az „utas”, a „munkavállaló vagy vállalkozó”, a „vasúti átjáró igénybe vevője”, „a 

peronon tartózkodó egyéb személy” vagy az „illetéktelen személy” meghatározások alá tartozik;”. 
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