
(4) Az illetékes hatóságok, a vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők biztosítják a 17. cikkben előír-
taknak megfelelő rendszeres ellenőrzések fokozatos alkalmazását azon mozdonyvezetőkre, akik nem
rendelkeznek az ezen irányelvnek megfelelő engedélyekkel és tanúsítványokkal.

(5) Bármely tagállam kérésére a Bizottság felkéri az ügynökséget – az érintett tagállammal konzultálva –,
hogy készítse el a kizárólag az érintett tagállam területén működő mozdonyvezetőkre vonatkozóan az
ezen irányelvben található rendelkezések alkalmazásának költség-haszon elemzését. A költség-haszon
elemzésnek tízéves időtartamot kell lefednie. A költség-haszon elemzést az 1. pontban említett nyilván-
tartások felállítását követő két éven belül be kell nyújtani a Bizottsághoz.

Amennyiben a költség-haszon elemzés kimutatja, hogy ezen irányelv rendelkezéseinek az ilyen mozdonyve-
zetőkre való alkalmazásának költségei meghaladják a hasznot, a Bizottság a 33. cikk (2) bekezdésében emlí-
tett eljárással összhangban határozatot fogad el a költség-haszon elemzés eredményének benyújtását követő
6 hónapon belül. A határozat előírhatja, hogy az e cikk 2. pontja b) és c) alpontjában foglalt rendelkezéseket
nem kell az ilyen mozdonyvezetőkre alkalmazni az érintett tagállam területén legfeljebb 10 éves
időtartamig.

Ezen átmeneti mentességi időszak eltelte előtt legkésőbb 24 hónappal a Bizottság – figyelembe véve az
érintett tagállam vasúti szektorában végbement fejlődést – a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással
összhangban költség-haszon elemzés elvégzését kérelmezheti az ügynökségtől, amelyet legkésőbb 12 hónap-
pal az átmeneti mentességi időszak lejárta előtt kell a Bizottságnak benyújtani. A Bizottság az ezen pont
második albekezdésében leírt eljárással összhangban határoz.

39. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

40. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

I. MELLÉKLET

AZ ENGEDÉLY ÉS A HARMONIZÁLT KIEGÉSZÍTŐ TANÚSÍTVÁNY KÖZÖSSÉGI MINTÁJA

1. AZ ENGEDÉLY JELLEMZŐI

A mozdonyvezetői engedély fizikai jellemzőinek meg kell felelniük az ISO 7810 és 7816-1 szabványnak.

A kártya polikarbonátból készül.

Az ellenőrzésére szolgáló módszereknek, amelyek biztosítják, hogy a vezetői engedélyek jellemzői összhang-
ban legyenek a nemzetközi szabványokkal, meg kell felelniük az ISO 10373 szabványnak.
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2. AZ ENGEDÉLY TARTALMA

Az engedély előlapja a következőket tartalmazza:

a) a nagy méretű betűkkel nyomtatott „Mozdonyvezetői engedély” szavakat az engedélyt kiállító tagállam
nyelvén vagy nyelvein;

b) az engedélyt kiállító tagállam nevét;

c) az engedélyt kiállító tagállam ISO 3166 szabványú országkódjának megfelelő megkülönböztető jelét
negatív nyomtatásban, kék téglalapban, 12 sárga csillaggal körülvéve;

d) a kiadott engedélyre vonatkozó adatok, a következőképpen számozva:

i. az engedély jogosultjának vezetékneve;

ii. az engedély jogosultjának egyéb neve(i);

iii. az engedély jogosultjának születési ideje és helye;

iv. – az engedély kiállításának időpontja;
− az engedély lejáratának időpontja;
− a kiállító hatóság neve;
− a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási szám (nem kötelező);

v. az engedély nemzeti nyilvántartásban szereplő adatokhoz való hozzáférést biztosító száma;

vi. az engedély jogosultjának fényképe;

vii. az engedély jogosultjának aláírása;

viii. az engedély jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelező);

e) az „Európai közösségi minta” szavak az engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, és a „Moz-
donyvezetői engedély” szavak a Közösség többi nyelvén, sárga színnel nyomtatva, úgy, hogy az engedély
hátterét alkossák;

f) a következő referenciaszínek:

− kék: Pantone Reflex kék,

− sárga: Pantone sárga;

g) további információk, vagy az illetékes hatóság által a II. melléklettel összhangban előírt egészségügyi
korlátozások a használatra vonatkozóan, kód formájában.

A kódokra vonatkozóan a Bizottság hoz döntést a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint, az
ügynökség ajánlása alapján.

3. A TANÚSÍTVÁNY

A tanúsítvány a következőket tartalmazza:

a) a tanúsítvány jogosultjának vezetékneve;

b) a tanúsítvány jogosultjának egyéb neve(i);

c) a tanúsítvány jogosultjának születési ideje és helye;

d) − a tanúsítvány kiállításának időpontja;

− a tanúsítvány lejáratának időpontja;

− a kiállító hatóság neve;

− a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási szám (nem kötelező);
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e) a tanúsítvány nemzeti nyilvántartásban szereplő adatokhoz való hozzáférést biztosító száma;

f) a tanúsítvány jogosultjának fényképe;

g) a tanúsítvány jogosultjának aláírása;

h) a tanúsítvány jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelező);

i) azon vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető neve és címe, amely számára a mozdonyvezető veze-
tésre jogosult;

j) azon kategória, amelyben a tanúsítvány jogosultja számára a vezetés engedélyezett;

k) azon gördülő állománytípus vagy -típusok, amelyek vezetése a tanúsítvány jogosultja számára
engedélyezett;

l) azon infrastruktúrák, amelyeken a tanúsítvány jogosultja számára a vezetés engedélyezett;

m) bármilyen további információ vagy korlátozás;

n) nyelvtudás;

o) a legutóbbi egészségügyi vizsgálat időpontja.

4. A NEMZETI NYILVÁNTARTÁSOKBAN TÁROLT MINIMÁLIS ADATOK

a) Az engedélyre vonatkozó adatok:

Az engedélyen feltüntetett valamennyi adat, továbbá a 12. és 17. cikkben megállapított, ellenőrzési köve-
telményekkel kapcsolatos adatok.

b) A tanúsítványra vonatkozó adatok:

A tanúsítványon feltüntetett valamennyi adat, továbbá a 13., 14. és 17. cikkben megállapított, ellenőrzési
követelményekkel kapcsolatos adatok.

II. MELLÉKLET

EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.1. A mozdonyvezetőnek nem lehetnek olyan egészségügyi panaszai, és nem szedhet olyan gyógyszert
vagy egyéb készítményt, amely valószínűsíthetően az alábbiakat okozza:

− hirtelen eszméletvesztés;

− figyelem vagy koncentráció csökkenése;

− hirtelen cselekvőképtelenség;

− egyensúly- vagy koordinációvesztés;

− mozgásképesség jelentős korlátozása.

1.2. Látás

A látás vonatkozásában az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

− távoli látóélesség, korrekcióval vagy anélkül: 1,0; legalább 0,5 a rosszabbik szemen;

− korrekciós lencse maximuma: távollátás: +5 / rövidlátás: -8. Kivételes esetekben és szemész szak-
orvos szakvéleményének beszerzése után eltérések engedélyezhetők. Az orvos ezt követően hoz
döntést;
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