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Ændringsforslag 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I det seneste årti har væksten i 
personbefordringen med jernbane ikke 
været tilstrækkelig til, at jernbanerne har 
kunnet øge deres andel af 
transportmarkedet i forhold til biler og fly. 
Jernbanernes andel af personbefordringen i 
EU har ligget ret stabilt på 6 %. 
Jernbanetjenesterne har ikke holdt trit med 
behovet, når det gælder trafikbetjeningen 
og kvaliteten heraf.

(1) I det seneste årti har væksten i 
personbefordringen med jernbane ikke 
været tilstrækkelig til, at jernbanerne har 
kunnet øge deres andel af 
transportmarkedet i forhold til biler og fly. 
Jernbanernes andel af personbefordringen i 
EU har ligget ret stabilt på 6 %. 
Jernbanetjenesterne har ikke holdt trit med 
behovet, når det gælder trafikbetjeningen 
og kvaliteten heraf. Lande, der har åbnet 
deres markeder for konkurrence med en 
kombination af frie adgangsrettigheder og 
offentlige serviceforpligtelser, har 
imidlertid oplevet en stigning i 
beskæftigelsen inden for 
jernbanesektoren og et øget antal 
passagerkilometer, som skaber nye 
beskæftigelsesmuligheder inden for 
jernbanesektoren.

Or. en

Ændringsforslag 34
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) EU-markedet for international 
personbefordring med jernbane har været 
åbent for konkurrence siden 2010. 
Derudover har nogle medlemsstater åbnet 
deres nationale markeder for 
personbefordring for konkurrence ved at 
indføre fri adgang til markedet eller sende 

(2) EU-markedet for international 
personbefordring med jernbane har været 
åbent for konkurrence siden 2010. 
Derudover har nogle medlemsstater åbnet 
deres nationale markeder for 
personbefordring for konkurrence ved at 
indføre fri adgang til markedet eller sende 
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kontrakter om offentlig trafikbetjening i 
udbud eller begge dele.

kontrakter om offentlig trafikbetjening i 
udbud eller begge dele, samtidig med at 
protokol nr. 26 til TEUF overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at sikre passagererne tjenester af 
høj kvalitet, mens de politiske mål for 
offentlig personbefordring realiseres, bør 
frie adgangsrettigheder være reglen, som 
koordineres med obligatoriske udbud om 
kontrakter om offentlig trafikbetjening.

Or. en

Begrundelse

Fri adgang er udelukkende baseret på kommercielle resultater og passagertilfredshed og kan 
således i bedste fald levere en tjeneste af høj kvalitet.

Ændringsforslag 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Direkte tildeling af en kontrakt om 
offentlig trafikbetjening bør begrænses til 
særlige forhold, som f.eks. risiko for 
afbrydelse af betjeningen, og bør derfor 
være tidsbegrænset.

Or. en
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Begrundelse

Direkte tildeling af kontrakter bør være undtagelsen ikke reglen.

Ændringsforslag 37
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ved tilrettelæggelsen af den offentlige 
personbefordring bør de kompetente 
myndigheder sikre, at de offentlige 
serviceforpligtelser og det geografiske 
anvendelsesområde for kontrakter om 
offentlig trafikbetjening opfylder 
kriterierne for hensigtsmæssighed og 
nødvendighed og står i et rimeligt forhold 
til de mål, der er fastsat for den offentlige 
transportpolitik på deres område. Den 
offentlige transportpolitik bør 
udspecificeres i planer for offentlig 
personbefordring, der giver mulighed for
markedsbaserede transportløsninger. 
Udarbejdelsen af planer for offentlig 
personbefordring og fastlæggelsen af de 
offentlige serviceforpligtelser bør ske på 
en sådan måde, at det er gennemskueligt
for de relevante berørte parter og 
potentielle nye markedsdeltagere.

(4) Ved tilrettelæggelsen af den offentlige 
personbefordring bør de kompetente 
myndigheder sikre, at de offentlige 
serviceforpligtelser og det geografiske 
anvendelsesområde for kontrakter om 
offentlig trafikbetjening opfylder 
kriterierne for hensigtsmæssighed og 
nødvendighed og står i et rimeligt forhold 
til de mål, der er fastsat for den offentlige 
transportpolitik på deres område, og at de 
sociale mål i TEU, Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, protokol nr. 26 til TEUF samt 
FN-konventionen om handicappedes 
rettigheder respekteres. Den offentlige 
transportpolitik bør udspecificeres i
multimodale planer for offentlig 
personbefordring, der giver mulighed for 
transportløsninger baseret på brugernes, 
deres familiers, ældres og handicappedes 
behov. Udarbejdelsen af sådanne 
multimodale planer for offentlig 
personbefordring og fastlæggelsen af de 
offentlige serviceforpligtelser bør have en 
økonomisk, social og økologisk dimension 
og bør være gennemskuelig for de 
relevante berørte parter og potentielle nye 
markedsdeltagere.

Or. en
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Ændringsforslag 38
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre forsvarlig finansiering af 
tiltag til at realisere målene i planerne for 
offentlig personbefordring, bør de 
kompetente myndigheder definere de 
offentlige serviceforpligtelser således, at 
målene for den offentlige personbefordring 
nås på en omkostningseffektiv måde, idet 
de tager hensyn til kompensationen for den 
økonomiske nettovirkning af disse 
forpligtelser, og de bør sikre, at den 
offentlige befordring, der ydes i henhold til 
kontrakter om offentlig trafikbetjening, er 
finansielt bæredygtig på lang sigt.

(5) For at sikre forsvarlig finansiering af 
tiltag til at realisere målene i planerne for 
offentlig personbefordring, bør de 
kompetente myndigheder definere de 
offentlige serviceforpligtelser således, at 
målene for den offentlige personbefordring 
nås på en omkostningseffektiv måde af høj 
kvalitet, idet de tager hensyn til 
kompensationen for den økonomiske 
nettovirkning af disse forpligtelser, og de 
bør sikre, at den offentlige befordring, der 
ydes i henhold til kontrakter om offentlig 
trafikbetjening, er finansielt bæredygtig på 
lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 39
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Udbudsprocedurer, som er baseret på 
princippet om den laveste pris, fremmer 
den sociale dumping, der ofte er knyttet til 
billigere bud. Besparelserne sker i så fald 
på bekostning af arbejdstagerne i form af 
lavere lønninger, længere arbejdstid og 
færre ansatte. For at sikre en 
udbudsprocedure, der ikke er baseret på 
den laveste pris, men på kvalitative 
aspekter, og for at tage hensyn til 
nationale forhold skal det overlades til 
medlemsstaterne at bestemme 
koncessionens art.
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Or. de

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal fortsat kunne vælge frit mellem direkte tildeling eller udbud.

Ændringsforslag 40
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Det skal sikres, at 
omkostningseffektivitet ikke nås på 
bekostning af kvaliteten af den leverede 
tjeneste eller på bekostning af sektorens 
arbejdstageres arbejdsvilkår; for at sikre 
dette bør sociale kriterier indgå i 
udbudsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 41
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis markedet for offentlig 
personbefordring med jernbane skal 
fungere gnidningsløst, er det særlig vigtigt, 
at de kompetente myndigheder opfylder 
disse kriterier for offentlige 
serviceforpligtelser og anvendelsesområdet 
for kontrakter om offentlig trafikbetjening, 
fordi åben adgang til markedet for 
transportydelser skal koordineres nøje med 
de ydelser, der allerede er omfattet af en 
kontrakt om offentlig trafikbetjening. 
Derfor bør det uafhængige tilsynsorgan 
sikre, at denne proces gennemføres korrekt 

(6) Hvis markedet for offentlig 
personbefordring med jernbane skal 
fungere gnidningsløst og opfylde 
kundernes behov, samtidig med at 
sektorens arbejdstageres rettigheder 
respekteres, er det særlig vigtigt, at de 
kompetente myndigheder opfylder disse 
kriterier for offentlige serviceforpligtelser 
og anvendelsesområdet for kontrakter om 
offentlig trafikbetjening, fordi åben adgang 
til markedet for transportydelser skal 
koordineres nøje med de ydelser, der 
allerede er omfattet af en kontrakt om 
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og gennemskueligt. offentlig trafikbetjening. Derfor bør det 
uafhængige tilsynsorgan sikre, at denne 
proces gennemføres korrekt og 
gennemskueligt.

Or. en

Ændringsforslag 42
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Nogle af de øvre grænser for direkte 
tildelte kontrakter om offentlig 
trafikbetjening bør tilpasses til de 
økonomiske vilkår, der gælder for udbud i 
jernbanesektoren.

(9) Nogle af de øvre grænser for direkte 
tildelte kontrakter om offentlig 
trafikbetjening bør tilpasses til de sociale 
og territoriale krav til 
forsyningspligtydelser de økonomiske 
vilkår, der gælder for udbud i 
jernbanesektoren.

Or. en

Ændringsforslag 43
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Princippet om gensidighed er et 
vigtigt middel i forhold til at modvirke 
konkurrenceforvridning; princippet bør 
finde anvendelse på virksomheder fra 
tredjelande, som ønsker at deltage i 
udbudsprocedurer inden for EU.

Or. en
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Ændringsforslag 44
Georges Bach

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Princippet om gensidighed, dvs. 
deltagelse i markedet for offentlig 
transport, er et vigtigt middel til at 
modvirke konkurrenceforvridning. 
Princippet bør ikke kun finde anvendelse
på medlemsstaternes licenserede 
jernbanevirksomheder og deres 
datterselskaber, men også på 
virksomheder fra tredjelande, som ønsker 
at deltage i udbudsprocedurer i EU.

Or. de

Ændringsforslag 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvis det skal lykkes at etablere et 
indre marked for personbefordring med 
jernbane, kræver det, at alle 
medlemsstaterne anvender et sæt fælles 
regler for udbud af kontrakter om offentlig 
trafikbetjening i denne sektor på en 
ensartet måde.

(10) Hvis det skal lykkes at etablere et 
indre marked for personbefordring med 
jernbane, kræver det, at alle 
medlemsstaterne anvender et sæt fælles 
regler for udbud af kontrakter om offentlig 
trafikbetjening i denne sektor på en 
ensartet måde for at sikre ens spilleregler 
for alle potentielle bydende.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med fælles regler om konkurrencebaserede udbud for at skabe en ramme, 
der giver små og nytilkommende virksomheder på markedet incitamenter til at konkurrere.
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Ændringsforslag 46
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvis det skal lykkes at etablere et 
indre marked for personbefordring med 
jernbane, kræver det, at alle 
medlemsstaterne anvender et sæt fælles 
regler for udbud af kontrakter om offentlig 
trafikbetjening i denne sektor på en 
ensartet måde.

(10) Hvis det skal lykkes at etablere et 
indre marked for personbefordring med 
jernbane, kræver det, at alle 
medlemsstaterne anvender et sæt fælles 
regler for udbud af kontrakter om offentlig 
trafikbetjening i denne sektor, der også 
respekterer de sociale mål og de 
forsyningspligtydelser, der er fastsat i 
TEU og TEUF, på en ensartet måde.

Or. en

Ændringsforslag 47
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe de overordnede 
betingelser for, at samfundet fuldt ud kan 
drage nytte af en reel åbning af de 
nationale markeder for personbefordring 
med jernbane, bør medlemsstaterne sørge 
for, at personalet hos operatører af 
offentlig trafikbetjening nyder tilstrækkelig
social beskyttelse.

(11) For at skabe de overordnede 
betingelser for, at alle medlemmer af
samfundet fuldt ud kan drage nytte af en 
personbefordring med jernbane af høj 
kvalitet, der er i overensstemmelse med de 
sociale mål fastsat i TEU, og målene for 
forsyningspligtydelser fastsat i protokol 
nr. 26 til TEUF bør medlemsstaterne
sikre, at personalet hos operatører af 
offentlig trafikbetjening nyder godt af en
social beskyttelse af høj kvalitet og gode 
arbejdsvilkår, idet de kollektive 
overenskomster inden for sektoren 
respekteres.

Or. en
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Ændringsforslag 48
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe de overordnede 
betingelser for, at samfundet fuldt ud kan 
drage nytte af en reel åbning af de 
nationale markeder for personbefordring 
med jernbane, bør medlemsstaterne sørge 
for, at personalet hos operatører af 
offentlig trafikbetjening nyder 
tilstrækkelig social beskyttelse.

(11) For at skabe de overordnede 
betingelser for, at samfundet fuldt ud kan 
drage nytte af en reel åbning af de 
nationale markeder for personbefordring 
med jernbane, bør medlemsstaterne sørge 
for,

1) at personalet hos operatører af 
offentlig trafikbetjening nyder 
tilstrækkelig social beskyttelse
2) et minimumsserviceniveau under 
offentlige transportstrejker.

Or. en

Begrundelse

De tjenester, der leveres under en kontrakt om offentlig trafikbetjening, finansieres med 
offentlige midler. For at sikre, at passagererne altid kan stole på disse tjenester, skal 
medlemsstaterne sikre et minimumsserviceniveau under strejker.

Ændringsforslag 49
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe de overordnede 
betingelser for, at samfundet fuldt ud kan 
drage nytte af en reel åbning af de 
nationale markeder for personbefordring 
med jernbane, bør medlemsstaterne sørge 
for, at personalet hos operatører af offentlig 
trafikbetjening nyder tilstrækkelig social 

(11) For at skabe de overordnede 
betingelser for, at samfundet fuldt ud kan 
drage nytte af en reel åbning af de 
nationale markeder for personbefordring 
med jernbane, bør medlemsstaterne under 
alle omstændigheder sørge for, at 
personalet hos operatører af offentlig 
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beskyttelse. trafikbetjening på nationalt, regionalt og 
lokalt plan nyder tilstrækkelig social 
beskyttelse. Det passende niveau bør 
sikres senest ved åbningen af det 
indenlandske jernbanemarked ved 
national lov og/eller sektorbestemte 
kollektive overenskomster gennem 
fastsættelse af sociale standarder og/eller 
krav om overførsel af personale til den 
pågældende sektor.

Or. en

Begrundelse

Konkurrence bør foregå på lige sociale vilkår, og derfor bør de enkelte medlemsstater sikre 
en passende beskyttelse af personalet på nationalt, regionalt og lokalt plan i henhold til deres 
egne regler og praksis på dette område. Der skal også findes specifikke løsninger for 
tjenestemænd eller personale med en særlig ansættelsesstatus svarende til tjenestemænd, som 
fortsat udgør en betydelig del af alle arbejdstagerne inden for jernbanesektoren.

Ændringsforslag 50
Georges Bach

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Hvor indgåelsen af en kontrakt om 
offentlig trafikbetjening kan resultere i 
udskiftning af operatøren af offentlig 
trafikbetjening, skal de kompetente 
myndigheder kræve, at den valgte 
operatør af offentlig trafikbetjening 
anvender bestemmelserne i Rådets 
direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder 
eller bedrifter. Dette direktiv fratager ikke 
medlemsstaterne muligheden for i 
forbindelse med virksomhedsoverførsel at 
sikre arbejdstagerne rettigheder, der ikke 
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er omhandlet i direktiv 2001/23/EF, og 
således i relevant omfang tage hensyn til 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
standarder fastlagt ved national 
lovgivning, forskrifter og administrative 
bestemmelser eller kollektive 
overenskomster eller aftaler, der er 
indgået mellem arbejdsmarkedets parter, 
hvorved arbejdstagerne stilles bedre.

Or. de

Ændringsforslag 51
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Hvor indgåelsen af en kontrakt om 
offentlig trafikbetjening kan resultere i 
udskiftning af operatøren af offentlig 
trafikbetjening, bør de kompetente 
myndigheder kræve, at den valgte 
operatør af offentlig trafikbetjening 
anvender bestemmelserne i Rådets 
direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder 
eller bedrifter. Dette direktiv fratager ikke 
medlemsstaterne muligheden for i 
forbindelse med virksomhedsoverførsel at
sikre arbejdstagerne rettigheder, der ikke 
er omhandlet i direktiv 2001/23/EF. 
Medlemsstaterne er forpligtet til at 
overholde sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige standarder 
fastlagt ved national lovgivning, 
forskrifter og administrative bestemmelser 
eller kollektive overenskomster eller 
aftaler, der er indgået mellem 
arbejdsmarkedets parter, hvorved 
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arbejdstagerne stilles bedre.

Or. de

Ændringsforslag 52
Georges Bach

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) I henhold til subsidiaritetsprincippet 
skal de kompetente myndigheder fastsætte 
sociale og kvalitative kriterier for at 
bevare og øge kvalitetsstandarderne for 
offentlige serviceforpligtelser, f.eks. med 
hensyn til minimumsarbejdsvilkår, 
passagerrettigheder, bevægelseshæmmede 
personers behov, miljøbeskyttelse, 
passagerers og ansattes sundhed og 
sikkerhed samt forpligtelser i henhold til 
kollektive aftaler og andre regler og 
aftaler vedrørende arbejdspladser og 
social beskyttelse på det sted, hvor 
tjenesten leveres.

Or. de

Ændringsforslag 53
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) I henhold til subsidiaritetsprincippet 
bør de kompetente myndigheder fastsætte 
sociale og kvalitative kriterier for at 
bevare og øge kvalitetsstandarderne for 
offentlige serviceforpligtelser, f.eks. med 
hensyn til minimumsarbejdsvilkår, 
passagerrettigheder, bevægelseshæmmede 
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personers behov, miljøbeskyttelse, 
passagerers og ansattes sundhed og 
sikkerhed samt forpligtelser i henhold til 
kollektive aftaler og andre regler og 
aftaler vedrørende arbejdspladser og 
social beskyttelse på det sted, hvor 
tjenesten leveres. For at sikre 
gennemsigtige og sammenlignelige 
konkurrencevilkår mellem operatører og 
undgå risiko for social dumping bør de 
kompetente myndigheder frit kunne 
pålægge specifikke sociale krav og krav til 
tjenestens kvalitet.

Or. de

Ændringsforslag 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at mindske misbrug i 
forbindelse med underleverancer og 
beskytte jernbanearbejderes rettigheder 
bør det på et ikkediskriminerende 
grundlag sikres, at underleverandører kan 
holdes ansvarlige for betaling af alle 
skyldige ydelser til arbejdstagerne og/eller 
af bidrag, der skal betales til fælles fonde 
eller institutioner under arbejdsmarkedets 
parter, der er reguleret ved lov eller 
kollektive aftaler. Medlemsstaterne bør 
under alle omstændigheder frit kunne 
indføre og/eller anvende strengere 
ansvarsregler i henhold til deres 
lovgivning.

Or. de

Ændringsforslag 55
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det bør i overensstemmelse med den 
interne logik i forordning (EF) nr. 
1370/2007 præciseres, at den 
overgangsperiode, der løber indtil den 2. 
december 2019, kun gælder for kravet om 
at sende kontrakter om offentlig 
trafikbetjening i udbud.

(14) Det bør i overensstemmelse med den 
interne logik i forordning (EF) nr. 
1370/2007 præciseres, at den 
overgangsperiode, der løber indtil den 2. 
december 2019, kun gælder for kravet om 
at sende kontrakter om offentlig 
trafikbetjening i udbud.
Overgangsperioden vil gøre det muligt for 
medlemsstaterne at sikre, at 
udbudsprocedurerne respekterer de 
sociale mål samt den sociale og 
territoriale samhørighed fastsat i TEU og 
protokol nr. 26 til TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Jernbaneselskaber, der tidligere har 
fået tildelt kontrakter om offentlig 
trafikbetjening uden forudgående udbud, 
har brug for ekstra tid til at forberede sig på 
kravet om udbud af sådanne kontrakter, 
således at de kan foretage en effektiv og 
rentabel intern omstrukturering. Der er 
derfor behov for 
overgangsforanstaltninger for kontrakter, 
der er tildelt direkte fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden og indtil den 
3. december 2019.

(15) Jernbaneselskaber, der tidligere har 
fået tildelt kontrakter om offentlig 
trafikbetjening uden forudgående udbud, 
har brug for ekstra tid til at forberede sig på 
kravet om udbud af sådanne kontrakter, 
således at de kan foretage en effektiv og 
rentabel intern omstrukturering.
Udbudsproceduren for sådanne kontrakter
bør indfases mellem datoen for denne 
forordnings ikrafttræden og den 
3. december 2019.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at indfase udbudsprocedurerne fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, da kontrakter, der tidligere blev tildelt direkte, skal sendes i udbud fra 3. 
december 2019.

Ændringsforslag 57
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Jernbaneselskaber, der tidligere har 
fået tildelt kontrakter om offentlig 
trafikbetjening uden forudgående udbud, 
har brug for ekstra tid til at forberede sig på
kravet om udbud af sådanne kontrakter, 
således at de kan foretage en effektiv og 
rentabel intern omstrukturering. Der er
derfor behov for overgangsforanstaltninger 
for kontrakter, der er tildelt direkte fra 
datoen for denne forordnings ikrafttræden 
og indtil den 3. december 2019.

(15) Jernbaneselskaber, der tidligere har 
fået tildelt kontrakter om offentlig 
trafikbetjening uden forudgående udbud, 
har brug for ekstra tid til at forberede sig på
det valgfrie udbud af sådanne kontrakter
og sikring af en passende social 
beskyttelse og gode arbejdsvilkår for 
personalet hos operatører af offentlig 
trafikbetjening i den pågældende 
medlemsstat, således at de kan foretage en 
effektiv og rentabel intern omstrukturering. 
Der er under alle omstændigheder behov 
for overgangsforanstaltninger for 
kontrakter, der er tildelt direkte fra datoen 
for denne forordnings ikrafttræden og indtil 
den 3. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 58
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Når der først er åbnet op for de 
nationale markeder for personbefordring 
med jernbane, kan de kompetente 

(16) Når der først er åbnet op for de 
nationale markeder for personbefordring 
med jernbane, kan de kompetente 
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myndigheder være nødt til at træffe 
foranstaltninger, der sikrer et højt
konkurrenceniveau, ved at begrænse 
antallet af kontrakter, der kan tildeles 
samme jernbaneselskab, og der bør derfor 
fastsættes passende bestemmelser.

myndigheder være nødt til at træffe 
foranstaltninger, der sikrer et passende
konkurrenceniveau, ved at begrænse 
antallet af kontrakter, der kan tildeles 
samme jernbaneselskab, og der bør derfor 
fastsættes passende bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 59
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at skabe de overordnede 
betingelser for, at samfundet fuldt ud kan 
drage nytte af en effektiv åbning af 
markedet for indenlandsk 
personbefordring med jernbane, er det 
vigtigt, at medlemsstaterne under alle 
omstændigheder garanterer personalet 
hos operatører af offentlig trafikbetjening 
på nationalt, regionalt eller lokalt plan en 
høj grad af social beskyttelse. Det 
passende niveau bør sikres senest ved 
åbningen af det indenlandske 
jernbanemarked ved national lov og/eller 
sektorbestemte kollektive overenskomster 
gennem fastsættelse af sociale standarder 
og/eller krav om overførsel af personale 
til den pågældende sektor.

Or. en

Begrundelse

Konkurrence bør foregå på lige sociale vilkår, og derfor bør de enkelte medlemsstater sikre 
en passende beskyttelse af personalet på nationalt, regionalt og lokalt plan i henhold til deres 
egne regler og praksis på dette område. Der skal også findes specifikke løsninger for 
tjenestemænd eller personale med en særlig ansættelsesstatus svarende til tjenestemænd, som 
fortsat udgør en betydelig del af alle arbejdstagerne inden for jernbanesektoren.
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Ændringsforslag 60
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at drage fuld fordel af en loyal 
og retfærdig konkurrence inden for 
personbefordring og i medfør af 
nærhedsprincippet er det vigtigt, at 
medlemsstaterne sikrer sig, at der tages 
hensyn til en social dimension i 
jernbaneudbuddet for at undgå alle 
former for social dumping, som kunne 
forringe kvaliteten af jernbaneudbuddet i 
medlemsstaten. Det er ikke blot via 
indførelsen af især nationale kollektive 
overenskomster inden for 
jernbanesektoren, men ligeledes via 
medtagelse af personalet i 
tildelingsprocedurerne, at de kompetente 
myndigheder indfører en social ordning 
af høj kvalitet.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"kompetent lokal myndighed": en 
kompetent myndighed, hvis geografiske 
kompetenceområde ikke dækker hele 
medlemsstaten, og som dækker 
transportbehovet i et byområde eller et 
landdistrikt

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr
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Ændringsforslag 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"kompetent lokal myndighed": en 
kompetent myndighed, hvis geografiske 
kompetenceområde ikke dækker hele 
medlemsstaten, og som dækker 
transportbehovet i et byområde eller et 
landdistrikt

"kompetent lokal myndighed": en 
kompetent myndighed, hvis geografiske 
kompetenceområde ikke dækker hele 
medlemsstaten, og som dækker 
transportbehovet i bl.a. en region, et 
byområde eller et landdistrikt

Or. pl

Begrundelse

I EU-landene organiserer regionerne eller andre administrative enheder meget ofte de 
offentlige transportmidler, og det er derfor nødvendigt at udvide definitionen.

Ændringsforslag 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder opstiller og 
ajourfører regelmæssigt planer for offentlig
personbefordring, der dækker alle 
relevante transportmåder for det område, 
som de er ansvarlige for. I disse planer 
fastsættes der mål for den offentlige 
transportpolitik, og det angives, hvordan 
disse mål nås for alle relevante 
transportmåder for det område, som de er 
ansvarlige for. Planerne indeholder mindst:

De kompetente myndigheder opstiller og 
ajourfører regelmæssigt planer for 
personbefordring for det område, som de er 
ansvarlige for. I disse planer fastsættes der 
mål for den offentlige transportpolitik, og 
det angives, hvordan disse mål nås for det 
område, som de er ansvarlige for. Planerne 
indeholder mindst:
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Or. pl

Begrundelse

En overflødig formulering - i henhold til forslaget til forordning kommer transportplanerne til 
at omfatte alle relevante transportmåder. Udarbejdelsen af yderligere planer på det område, 
der er fastsat i artiklen, kan skabe omkostninger for de kompetente myndigheder, der er 
uforholdsmæssigt høje sammenlignet med fordelene. De kompetente myndigheder bør frit 
kunne fastsætte transportmåderne.

Ændringsforslag 64
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de grundlæggende krav til det offentlige 
trafikudbud, herunder tilgængelighed, 
territorial sammenhæng, sikkerhed, 
omstigningsmuligheder inden for og 
mellem transportmåderne ved de vigtigste 
knudepunkter og krav om f.eks. driftstider, 
forbindelseshyppighed og 
mindstekapacitetsudnyttelse

de grundlæggende krav til det offentlige 
trafikudbud, herunder disponibilitet,
tilgængelighed, prisoverkommelighed,
territorial sammenhæng, sikkerhed, 
omstigningsmuligheder inden for og 
mellem transportmåderne ved de vigtigste 
knudepunkter og krav om f.eks. driftstider, 
forbindelseshyppighed og 
mindstekapacitetsudnyttelse

Or. en

Ændringsforslag 65
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kvalitetsstandarder vedrørende f.eks. 
faciliteterne ved stoppestederne og i det 
rullende materiel, punktlighed og 

kvalitetsstandarder vedrørende f.eks. 
faciliteterne ved stoppestederne og i det 
rullende materiel, punktlighed og 



PE519.754v01-00 22/47 AM\1004472DA.doc

DA

driftssikkerhed, hygiejneforhold, 
kundeservice og -information, 
klagebehandling og erstatningsmuligheder 
og overvågning af tjenesternes kvalitet

driftssikkerhed, hygiejneforhold, 
kundeservice, herunder tjenester for børn, 
familier og ældre, støtte og information,
klagebehandling og erstatningsmuligheder 
og overvågning af tjenesternes kvalitet og 
alle de tjenester, der er nødvendige for at 
sikre tilgængelighed i overensstemmelse 
med FN-konventionen om handicappede

Or. en

Ændringsforslag 66
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

principperne for fastsættelsen af takster standarderne for fastsættelsen af takster og 
arbejdsmiljøstandarderne

Or. en

Ændringsforslag 67
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

principperne for fastsættelsen af takster principperne for fastsættelsen af takster og 
de gældende regler vedrørende social 
beskyttelse og jobbeskyttelse

Or. de
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Ændringsforslag 68
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

driftsmæssige krav, som f.eks. transport af 
cykler, trafikregulering og 
beredskabsplaner i tilfælde af forstyrrelser.

driftsmæssige krav, som f.eks. transport af 
cykler, barnevogne, kørestole, baggage 
samt trafikregulering og beredskabsplaner i 
tilfælde af forstyrrelser.

Or. en

Ændringsforslag 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

driftsmæssige krav, som f.eks. transport af 
cykler, trafikregulering og 
beredskabsplaner i tilfælde af 
forstyrrelser.

andre driftsmæssige krav.

Or. pl

Ændringsforslag 70
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – litra ea (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

en ramme for et minimumsserviceniveau 
under offentlige transportstrejker.

Or. en

Begrundelse

De tjenester, der leveres under en kontrakt om offentlig trafikbetjening, finansieres med 
offentlige midler. For at sikre, at passagererne altid kan stole på disse tjenester, skal 
medlemsstaterne sikre et minimumsserviceniveau under strejker.

Ændringsforslag 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med udarbejdelsen af planer 
for offentlig personbefordring tager de 
kompetente myndigheder navnlig hensyn 
til de gældende regler om 
passagerrettigheder, social beskyttelse, 
sikkerhed på arbejdspladsen og 
miljøbeskyttelse.

For at sikre gennemsigtige og 
sammenlignelige konkurrencevilkår 
mellem operatører og undgå risiko for 
social dumping bør de kompetente 
myndigheder have mulighed for at 
pålægge specifikke sociale krav og krav til 
tjenesteydelsens kvalitet.

Or. de

Ændringsforslag 72
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder vedtager 
planerne for offentlig personbefordring 
efter høring af de relevante berørte parter 
og offentliggør dem. De relevante berørte 
parter, der skal høres med henblik på denne 
forordning, er som et minimum 
transportvirksomheder, 
infrastrukturforvaltere i givet fald og
repræsentative passager- og 
arbejdstagerorganisationer.

De kompetente myndigheder vedtager 
planerne for offentlig personbefordring 
efter høring af de relevante berørte parter 
og offentliggør dem. De relevante berørte 
parter, der skal høres med henblik på denne 
forordning, er som et minimum 
transportvirksomheder, 
infrastrukturforvaltere i givet fald og 
passager- og arbejdstagerorganisationer.

Or. sv

Ændringsforslag 73
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder vedtager 
planerne for offentlig personbefordring 
efter høring af de relevante berørte parter 
og offentliggør dem. De relevante berørte
parter, der skal høres med henblik på denne 
forordning, er som et minimum 
transportvirksomheder, 
infrastrukturforvaltere i givet fald og 
repræsentative passager- og 
arbejdstagerorganisationer.

De kompetente myndigheder vedtager 
planerne for offentlig personbefordring 
efter høring af de relevante berørte parter 
og offentliggør dem. De relevante berørte 
parter, der skal høres med henblik på denne 
forordning, er som et minimum 
transportvirksomheder, 
infrastrukturforvaltere og repræsentative 
passager- og arbejdstagerorganisationer, og 
organisationer, der repræsenterer 
handicappede og ældre.

Or. en

Ændringsforslag 74
Sari Essayah
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelserne til at drive offentlig 
personbefordring og disses 
anvendelsesområde fastlægges som 
følger:

udgår

a) de skal defineres i overensstemmelse 
med artikel 2, litra e)
b) de skal være egnede til at nå de mål, 
der er opstillet i planen for offentlig 
personbefordring
c) de er ikke mere vidtgående end, hvad
der er nødvendigt og rimeligt for at nå de 
mål, der er opstillet i planen for offentlig 
personbefordring.
Om forpligtelserne er egnede som 
omhandlet i litra b), vurderes ud fra, om 
myndighedernes indgriben for at sikre 
udbuddet af personbefordring er et
hensigtsmæssigt middel til at nå målene i 
planerne for offentlig personbefordring.
Når det gælder offentlig personbefordring 
med jernbane, skal der ved vurderingen af 
nødvendighed og rimelighed som 
omhandlet i litra c) tages højde for de 
transporttjenester, der ydes i henhold til 
artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. 
november 2012 om oprettelse af et fælles 
europæisk jernbaneområde 
(omarbejdning)1, og de oplysninger, der i 
henhold til nævnte direktivs artikel 38, 
stk. 4, er meddelt infrastrukturforvalterne 
og tilsynsorganerne.
__________________
12 EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32.

Or. en
                                               
1 EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32.
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Begrundelse

For snævre specifikationer bør undgås for at bevare den nødvendige fleksibilitet.

Ændringsforslag 75
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de skal være egnede til at nå de mål, der er 
opstillet i planen for offentlig 
personbefordring

de skal være egnede til at nå de mål, der er 
opstillet i planen for offentlig 
personbefordring, dvs. fastlæggelse af 
koncessionens art for så vidt angår 
målsætningen for kvalitetsstandarder og 
de egnede midler, således at målene for 
planen for offentlig personbefordring kan 
realiseres

Or. de

Ændringsforslag 76
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om forpligtelserne er egnede som 
omhandlet i litra b), vurderes ud fra, om 
myndighedernes indgriben for at sikre 
udbuddet af personbefordring er et 
hensigtsmæssigt middel til at nå målene i 
planerne for offentlig personbefordring.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 77
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

realisere de mål, der er opstillet i planen for 
offentlig personbefordring, på den mest
omkostningseffektive måde

realisere de mål, der er opstillet i planen for 
offentlig personbefordring, på den mest
effektive måde og med høj kvalitet

Or. de

Ændringsforslag 78
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

realisere de mål, der er opstillet i planen for 
offentlig personbefordring, på den mest
omkostningseffektive måde

realisere de mål, der er opstillet i planen for 
offentlig personbefordring, på den mest
effektive måde og med høj kvalitet, 
herunder adgang i social og territorial 
henseende

Or. en

Ændringsforslag 79
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

sikre finansiel støtte til, at der på lang sigt 
kan leveres offentlig personbefordring i 
henhold til kravene i planen for offentlig 
personbefordring.

sikre finansiel støtte til, at der på lang sigt 
kan leveres offentlig personbefordring i 
henhold til kravene i planen for offentlig 
personbefordring og i henhold til en 
integreret strategi.

Or. en

Ændringsforslag 80
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed hører på 
passende vis de relevante berørte parter om 
disse serviceforpligtelser, dvs. som et 
minimum transportvirksomheder, 
infrastrukturforvaltere i givet fald og
repræsentative passager- og 
arbejdstagerorganisationer, og tager hensyn 
til deres synspunkter.

Den kompetente myndighed hører på 
passende vis de relevante berørte parter om 
disse serviceforpligtelser, dvs. som et 
minimum transportvirksomheder, 
infrastrukturforvaltere i givet fald og 
passager- og arbejdstagerorganisationer, og 
tager hensyn til deres synspunkter.

Or. sv

Ændringsforslag 81
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed hører på 
passende vis de relevante berørte parter om 
disse serviceforpligtelser, dvs. som et 
minimum transportvirksomheder, 

Den kompetente myndighed hører på 
passende vis de relevante berørte parter om 
disse serviceforpligtelser, dvs. som et 
minimum transportvirksomheder, 
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infrastrukturforvaltere i givet fald og 
repræsentative passager- og 
arbejdstagerorganisationer, og tager hensyn 
til deres synspunkter.

infrastrukturforvaltere i givet fald og 
repræsentative passager- og 
arbejdstagerorganisationer samt 
organisationer, der repræsenterer 
handicappede og ældre, og tager hensyn til 
deres synspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 82
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a – stk. 6 –  litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den maksimale årlige volumen af en 
kontrakt om offentlig trafikbetjening 
opgjort i togkilometer er den højeste værdi 
af enten 10 mio. togkilometer eller en 
tredjedel af den samlede volumen af
personbefordring med jernbane på 
nationalt plan, der er omfattet af en 
kontrakt om offentlig trafikbetjening.

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse tal bør tage hensyn til forskellene mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 83
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2a - stk. 6 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

den maksimale årlige volumen af en 
kontrakt om offentlig trafikbetjening 
opgjort i togkilometer er den højeste værdi 
af enten 10 mio. togkilometer eller en 
tredjedel af den samlede volumen af 
personbefordring med jernbane på 
nationalt plan, der er omfattet af en 
kontrakt om offentlig trafikbetjening.

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen til 10 mio. togkilometer eller en tredjedel af de samlede  offentlige 
serviceforpligtelser bringer et af de største resultater, navnlig i mindre medlemsstater, i fare: 
en integreret køreplan, der fokuserer på hovednettet. Medlemsstaterne skal kunne tildele 
hovednettet til en enkelt operatør for at undgå konkurrence på bekostning af køreplanen. 
Derfor bør begrænsningerne ophæves – medlemsstaterne bør have mulighed for selv at 
fastsætte tærskler i overensstemmelse med deres behov.

Ændringsforslag 84
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med kontrakter om offentlig 
trafikbetjening, der ikke er indgået i 
henhold til artikel 5, stk. 3, fastlægges 
disse parametre på en sådan måde, at hver 
enkelt kompensation ikke kan overstige det 
beløb, der er nødvendigt til dækning af den 
finansielle nettoeffekt på omkostninger og 
indtægter ved at opfylde de offentlige 
serviceforpligtelser, under hensyntagen til 
de indtægter, en operatør af offentlig 
trafikbetjening har herved samt en rimelig 
fortjeneste

I forbindelse med kontrakter om offentlig 
trafikbetjening, der ikke er indgået i 
henhold til artikel 5, stk. 3, fastlægges 
disse parametre på en sådan måde, at hver 
enkelt kompensation ikke kan overstige det 
beløb, der er nødvendigt til dækning af den 
finansielle nettoeffekt på omkostninger og 
indtægter ved at opfylde de offentlige 
serviceforpligtelser, under hensyntagen til 
de indtægter, en operatør af offentlig 
trafikbetjening har herved samt en rimelig 
fortjeneste og det beløb, der er nødvendigt 
til investeringer for at forbedre 
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disponibiliteten, tilgængeligheden og 
kvaliteten af personbefordringstjenester

Or. en

Ændringsforslag 85
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
 Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 5 affattes således:
"Med forbehold af national ret og 
fællesskabsretten, herunder også 
kollektive overenskomster mellem 
arbejdsmarkedets parter, forlanger den 
kompetente myndighed, at den valgte 
operatør af offentlig trafikbetjening 
indrømmer de ansatte, der tidligere var 
beskæftiget med trafikbetjeningen, de 
rettigheder, de ville have haft, hvis der 
havde været tale om en overførsel som 
omhandlet i direktiv 2001/23/EF. Hvis de 
kompetente myndigheder forlanger, at 
operatører af offentlig trafikbetjening 
overholder visse sociale standarder, skal 
udbudsdokumenter og kontrakter om 
offentlig trafikbetjening angive, hvilke 
ansatte det drejer sig om, og give 
gennemsigtige, detaljerede oplysninger 
om deres kontraktmæssige rettigheder og 
de betingelser, som de ansatte anses for at
være tilknyttet trafikbetjeningen på."

Or. de

Ændringsforslag 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 5 affattes således:
"Med forbehold af national ret og 
fællesskabsretten, herunder også 
kollektive overenskomster mellem 
arbejdsmarkedets parter, forlanger den 
kompetente myndighed, at den valgte 
operatør af offentlig trafikbetjening 
indrømmer de ansatte, der tidligere var 
beskæftiget med trafikbetjeningen, de 
rettigheder, de ville have haft, hvis der 
havde været tale om en overførsel som 
omhandlet i direktiv 2001/23/EF. Dette 
direktiv fratager ikke medlemsstaterne 
muligheden for i forbindelse med 
virksomhedsoverførsel at sikre 
arbejdstagerne rettigheder, der ikke er 
omhandlet i direktiv 2001/23/EF. 
Medlemsstaterne er forpligtet til at 
overholde sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige standarder 
fastlagt ved national lovgivning, 
forskrifter og administrative bestemmelser 
eller kollektive overenskomster eller 
aftaler, der er indgået mellem 
arbejdsmarkedets parter, hvorved 
arbejdstagerne stilles bedre."

Or. de

Ændringsforslag 87
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i 
henhold til national ret forlanger, at 
operatører af offentlig trafikbetjening 
overholder visse kvalitetsstandarder og 
sociale standarder eller fastsætter sociale 
kriterier og kvalitetskriterier, skal disse 
standarder og kriterier anføres i 
udbudsdokumenterne og kontrakterne om 
offentlig trafikbetjening.

De kompetente myndigheder skal, uden at 
det går ud over national ret og 
fællesskabsret, herunder kollektive 
overenskomster indgået mellem 
arbejdsmarkedets parter, fastsætte
kvalitetsstandarder og sociale standarder, 
fastsætte passende sociale kriterier og 
kvalitetskriterier, og anføre disse 
standarder og kriterier i 
udbudsdokumenterne og kontrakterne om 
offentlig trafikbetjening, uanset 
udbudsproceduren, medmindre der på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan findes 
en lov, en forskrift eller en bindende
kollektiv overenskomst på sektorniveau, 
herunder bindende sociale standarder 
og/eller obligatorisk overførsel af 
personale, når der skiftes operatør, for det 
pågældende personale.

Or. en

Begrundelse

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Ændringsforslag 88
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i 
henhold til national ret forlanger, at 
operatører af offentlig trafikbetjening 
overholder visse kvalitetsstandarder og 
sociale standarder eller fastsætter sociale 
kriterier og kvalitetskriterier, skal disse 
standarder og kriterier anføres i 
udbudsdokumenterne og kontrakterne om 
offentlig trafikbetjening.

De kompetente myndigheder fastsætter, 
uden at dette berører national ret og 
fællesskabsret, herunder kollektive 
aftaler, der er indgået mellem 
arbejdsmarkedets parter,
kvalitetsstandarder og sociale standarder
og anfører dem i udbudsdokumenterne og 
kontrakterne om offentlig trafikbetjening, 
uanset koncessionens art.

Or. de

Ændringsforslag 89
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i 
henhold til national ret forlanger, at 
operatører af offentlig trafikbetjening 
overholder visse kvalitetsstandarder og 
sociale standarder eller fastsætter sociale 
kriterier og kvalitetskriterier, skal disse 
standarder og kriterier anføres i 
udbudsdokumenterne og kontrakterne om 
offentlig trafikbetjening.

Hvis de kompetente myndigheder i 
henhold til medlemsstatens ret forlanger, at 
operatører af offentlig trafikbetjening 
overholder visse kvalitetsstandarder og 
sociale standarder eller fastsætter sociale 
kriterier og kvalitetskriterier, skal disse 
standarder og kriterier anføres i 
udbudsdokumenterne og kontrakterne om 
offentlig trafikbetjening.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 6



PE519.754v01-00 36/47 AM\1004472DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i 
henhold til national ret forlanger, at 
operatører af offentlig trafikbetjening 
overholder visse kvalitetsstandarder og 
sociale standarder eller fastsætter sociale 
kriterier og kvalitetskriterier, skal disse 
standarder og kriterier anføres i 
udbudsdokumenterne og kontrakterne om 
offentlig trafikbetjening.

Hvis de kompetente myndigheder i 
henhold til national ret skal forlange, at 
operatører af offentlig trafikbetjening 
overholder visse kvalitetsstandarder, 
sociale og miljømæssige standarder. I 
henhold til national ret skal sociale og 
miljømæssige standarder og
kvalitetsstandarder og kriterier anføres i 
udbudsdokumenterne og kontrakterne om 
offentlig trafikbetjening.

Or. en

Ændringsforslag 91
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes nogen lov, forskrift 
eller bindende kollektiv overenskomst på 
sektorniveau for det pågældende 
personale omfattende en af 
løsningsmulighederne i stk. 5 og stk. 6 
(obligatorisk overførsel af personale 
og/eller bindende sociale standarder) på 
nationalt eller lokalt plan, skal den 
kompetente myndighed senest ved 
åbningen af det indenlandske 
jernbanemarked sikre sig, at 
udbudsproceduren omfatter sociale 
standarder og/eller krav om overførsel af 
personale.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tydeliggøre personalespørgsmål. Forslaget yder personalet et 
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minimumsbeskyttelsesniveau og en retfærdig konkurrence, selv om den bedste måde ville være 
at vælge en af løsningsmodellerne i artikel 4, stk. 5 eller 6, sammenholdt med betragtning 16 
og 17 via kollektive overenskomster på sektorniveau, forskrifter eller love. Kun med dette nye 
stykke vil beskyttelsen af personalet i forbindelse med yderligere liberalisering blive nået i 
alle EU's medlemsstater.

Ændringsforslag 92
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Der indsættes følgende stykke:
"3a. Den kompetente myndighed kan 
udelukke operatører fra tredjelande fra at 
deltage i udbud, såfremt de pågældende 
tredjelande ikke giver virksomheder fra 
medlemsstater adgang til deres 
udbudsprocedurer."

Or. de

Ændringsforslag 93
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Stk. 4 affattes således: udgår
"4. Medmindre national ret forbyder det, 
kan de kompetente myndigheder indgå 
kontrakter om offentlig trafikbetjening 
uden forudgående bud:
a) hvis den årlige gennemsnitsværdi 
anslås til: mindre end 1 000 000 EUR 
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eller mindre end 5 000 000 EUR, når der 
er tale om en kontrakt om offentlig 
trafikbetjening, som omfatter offentlig 
personbefordring med jernbane, eller
b) hvis det årlige transportarbejde i 
forbindelse med offentlig 
personbefordring er mindre end 300 000 
vognkilometer eller mindre end 150 000 
vognkilometer, når der er tale om en 
kontrakt om offentlig trafikbetjening, der 
omfatter offentlig personbefordring med 
jernbane.
Er der tale om en kontrakt om offentlig 
trafikbetjening indgået uden forudgående 
udbud med en lille eller mellemstor 
virksomhed, der driver højst 23 
vejkøretøjer, kan disse tærskler forhøjes 
til enten en årlig gennemsnitsværdi 
anslået til mindre end 2 000 000 EUR 
eller mindre end 600 000 vognkilometer, 
når der er tale om transportarbejdet i 
forbindelse med offentlige 
personbefordring."

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at Kommissionens forslag forkastes, og det oprindelige stk. 4, i artikel 5 
(2012/34/EU) bevares. Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med deres særlige behov –
som er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat – kunne vælge, hvilket instrument der er 
mest velegnet. Kommissionens fjernelse af valgmuligheder er et udtryk for manglende tillid og 
et ønske om at forvalte suveræne medlemsstaters afgørelser – som en række nationale 
parlamenter allerede har kritiseret for at tilsidesætte subsidiaritetsprincippet – og bør derfor 
forkastes af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre national ret forbyder det, kan 
de kompetente myndigheder indgå 
kontrakter om offentlig trafikbetjening 
uden forudgående bud:

Medmindre national ret forbyder det, kan 
de kompetente myndigheder indgå 
kontrakter om offentlig trafikbetjening 
uden forudgående bud for en periode på 
højst fem år:

Or. en

Begrundelse

Varigheden af direkte tildelte kontrakter bør ikke overstige fem år.

Ændringsforslag 95
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre national ret forbyder det, kan 
de kompetente myndigheder indgå 
kontrakter om offentlig trafikbetjening 
uden forudgående bud:

Medmindre medlemsstatens ret forbyder 
det, kan de kompetente myndigheder indgå 
kontrakter om offentlig trafikbetjening 
uden forudgående bud:

Or. fr

Ændringsforslag 96
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra ba (nyt)
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 6a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) på grundlag af en nøjagtig teknisk 
rapport, som udarbejdes senest 24 
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måneder inden en kontrakts udløb og 
sendes til den uafhængige nationale 
tilsynsmyndighed, idet følgende kriterier 
skal opfyldes:
- En kompleksitet ved nettet, der 
nødvendiggør en samlet multimodal 
tilgang med hensyn til togkøreplanens 
tæthed i det pågældende geografiske 
område og tjenesternes hyppighed, eller 
togkøreplanen frembyder tekniske 
karakteristika, der adskiller sig væsentligt 
fra de traditionelle normer
- En økonomisk dimension, der kan 
berettige videreførelsen af en kontrakt om 
offentlig trafikbetjening via 
takstudligning mellem rentable og ikke 
rentable områder og/eller 
produktionsgevinster og resultater for en 
operatør, der udvikler sig, som den 
kompetente myndighed ønsker det
- En større brugertilfredshed med den 
eksisterende kontrakt om offentlig 
tjeneste, som fremgår af den årlige 
rapport omhandlet i artikel 7, stk. 1
Den uafhængige nationale 
tilsynsmyndighed træffer ved modtagelsen 
af denne rapport afgørelse om det 
velbegrundede i den kompetente 
myndigheds anmodning: Den uafhængige 
nationale tilsynsmyndigheds udtalelse vil 
være bindende og finder umiddelbart 
anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 –  stk. 5a (nyt)



AM\1004472DA.doc 41/47 PE519.754v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan udelukke operatører 
eller virksomheder fra at deltage i 
udbudsproceduren, når kontrollen direkte 
eller indirekte ligger hos en eller flere 
personer fra et eller flere tredjelande, hvis 
disse lande ikke har nogen bestemmelser, 
der tillader konkurrencebaserede bud fra 
virksomheder fra EU's medlemsstater 
eller ikke yder effektiv adgang til deres 
markeder. Efter dette stykke opnås 
kontrol over en virksomhed gennem 
rettigheder, aftaler eller på andre måder, 
som enkeltvis eller tilsammen, under 
hensyn til alle faktiske og retlige forhold, 
giver mulighed for at få afgørende 
indflydelse på virksomhedens drift, særlig 
ved:
a) ejendoms- eller brugsret til 
virksomhedens samlede aktiver eller dele 
deraf
b) rettigheder eller aftaler, som sikrer 
afgørende indflydelse på 
sammensætningen af virksomhedens 
organer, deres afstemninger eller 
beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 98
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra bForordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 –  stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 6 affattes således: udgår
"For at øge konkurrencen mellem 
jernbaneselskaberne kan de kompetente 
myndigheder beslutte, at kontrakter om 
offentlig personbefordring med jernbane, 
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som dækker dele af samme net eller 
rutepakker, tildeles forskellige 
jernbaneselskaber. Med henblik herpå 
kan de kompetente myndigheder, inden 
udbudsproceduren indledes, beslutte at 
begrænse antallet af kontrakter, der kan 
tildeles samme jernbaneselskab."

Or. de

Ændringsforslag 99
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 –  stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 6 affattes således: udgår
"For at øge konkurrencen mellem 
jernbaneselskaberne kan de kompetente 
myndigheder beslutte, at kontrakter om 
offentlig personbefordring med jernbane, 
som dækker dele af samme net eller 
rutepakker, tildeles forskellige 
jernbaneselskaber. Med henblik herpå 
kan de kompetente myndigheder, inden 
udbudsproceduren indledes, beslutte at 
begrænse antallet af kontrakter, der kan 
tildeles samme jernbaneselskab."

Or. en

Begrundelse

Dette vil kunne skabe ulige vilkår mellem potentielle bydende. Den nuværende artikel 5, stk. 
6, er bedre.

Ændringsforslag 100
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrencen mellem 
jernbaneselskaberne kan de kompetente 
myndigheder beslutte, at kontrakter om 
offentlig personbefordring med jernbane, 
som dækker dele af samme net eller 
rutepakker, tildeles forskellige 
jernbaneselskaber. Med henblik herpå kan 
de kompetente myndigheder, inden 
udbudsproceduren indledes, beslutte at 
begrænse antallet af kontrakter, der kan 
tildeles samme jernbaneselskab.

For at øge konkurrencen mellem 
jernbaneselskaberne kan de kompetente 
myndigheder beslutte, at kontrakter om 
offentlig personbefordring med jernbane, 
som dækker dele af samme net eller 
rutepakker, tildeles forskellige 
jernbaneselskaber. Med henblik herpå kan 
de kompetente myndigheder, inden 
udbudsproceduren indledes, beslutte at 
begrænse antallet af kontrakter, der kan 
tildeles samme jernbaneselskab. Dette må 
dog ikke medføre, at tilgængeligheden, 
herunder også for personer med 
handicap, og omfanget af serviceydelser 
til passagererne begrænses.

Or. de

Ændringsforslag 101
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne 
de fornødne foranstaltninger for at sikre, at 
operatører, der ønsker at drive offentlig 
personbefordring med jernbane i henhold 
til en kontrakt om offentlig trafikbetjening, 
har effektiv adgang på lige vilkår til 
rullende materiel, der er egnet til offentlig 
personbefordring med jernbane.

De kompetente myndigheder træffer i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne 
de fornødne foranstaltninger for at sikre, at 
operatører, der ønsker at drive offentlig 
personbefordring med jernbane i henhold 
til en kontrakt om offentlig trafikbetjening, 
har effektiv adgang på lige vilkår til 
rullende materiel, der er egnet til offentlig 
personbefordring med jernbane.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 – stk. 2 – afsnit 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5a – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, der er nævnt i litra b) og c), 
kan den kompetente myndighed forlange, 
at operatøren af offentlig trafikbetjening 
efter udløbet af kontrakten om offentlig 
trafikbetjening overdrager det rullende 
materiel til den nye operatør, der har fået 
tildelt en kontrakt. Den kompetente 
myndighed kan pålægge den nye operatør 
af offentlig trafikbetjening at overtage det 
rullende materiel. Overdragelsen sker til 
markedspriser.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 103
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden] vedtager 
Kommissionen foranstaltninger med 
detaljerede bestemmelser for den 
procedure, der skal følges ved 
anvendelsen af denne artikels stk. 2 og 3. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
9a, stk. 2."

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 104
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver kompetent myndighed offentliggør 
årligt en samlet rapport om de offentlige 
serviceforpligtelser, den er ansvarlig for, 
med oplysninger om startdato og løbetid 
for kontrakter om offentlig trafikbetjening, 
de udvalgte operatører af offentlig 
trafikbetjening samt den kompensation og 
de enerettigheder, operatørerne af offentlig 
trafikbetjening har fået til gengæld. Der 
skal i rapporten sondres mellem bustrafik 
og skinnebåret trafik, og rapporten skal 
give mulighed for at kontrollere og vurdere 
det offentlige transportnets effektivitet, 
kvalitet og finansiering og om fornødent 
indeholde oplysninger om art og omfang af 
eventuelle tildelte enerettigheder. 
Medlemsstaterne skal bestræbe sig på at 
give central adgang til disse rapporter, 
f.eks. via en fælles webportal."

Hver kompetent myndighed offentliggør 
årligt en samlet rapport om de offentlige 
serviceforpligtelser, den er ansvarlig for, 
med oplysninger om startdato og løbetid 
for kontrakter om offentlig trafikbetjening, 
de udvalgte operatører af offentlig 
trafikbetjening samt den kompensation og 
de enerettigheder, operatørerne af offentlig 
trafikbetjening har fået til gengæld. Der 
skal i rapporten sondres mellem bustrafik 
og skinnebåret trafik, og rapporten skal 
give mulighed for at kontrollere og vurdere 
det offentlige transportnets effektivitet, 
kvalitet og finansiering og om fornødent 
indeholde oplysninger om art og omfang af 
eventuelle tildelte enerettigheder. 
Medlemsstaterne skal bestræbe sig på at 
give central adgang til disse rapporter, 
f.eks. via en fælles webportal.
Kommissionen udarbejder et sammendrag 
af disse rapporter og videresender det til 
Rådet og Europa-Parlamentet på alle 
arbejdssprog.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver kompetent myndighed offentliggør 
årligt en samlet rapport om de offentlige 
serviceforpligtelser, den er ansvarlig for, 
med oplysninger om startdato og løbetid 
for kontrakter om offentlig trafikbetjening, 
de udvalgte operatører af offentlig 
trafikbetjening samt den kompensation og 
de enerettigheder, operatørerne af offentlig 
trafikbetjening har fået til gengæld. Der 
skal i rapporten sondres mellem bustrafik 
og skinnebåret trafik, og rapporten skal 
give mulighed for at kontrollere og vurdere 
det offentlige transportnets effektivitet, 
kvalitet og finansiering og om fornødent 
indeholde oplysninger om art og omfang af 
eventuelle tildelte enerettigheder. 
Medlemsstaterne skal bestræbe sig på at 
give central adgang til disse rapporter, 
f.eks. via en fælles webportal.

Hver kompetent myndighed offentliggør 
årligt en samlet rapport om de offentlige 
serviceforpligtelser, den er ansvarlig for, 
med oplysninger om startdato og løbetid 
for kontrakter om offentlig trafikbetjening, 
de udvalgte operatører af offentlig 
trafikbetjening samt den kompensation og 
de enerettigheder, operatørerne af offentlig 
trafikbetjening har fået til gengæld. I 
rapporten redegøres der for, hvordan de 
opnåede resultater er opnået, og alle 
indikatorer vedrørende transportudbuddet 
anføres, navnlig punktlighed, 
pålidelighed, renhed, brugertilfredshed 
via en offentlig undersøgelse og 
minimumsudnyttelsesgraden brug 
kapaciteten. Der skal i rapporten sondres 
mellem bustrafik og skinnebåret trafik, og 
rapporten skal give mulighed for at 
kontrollere og vurdere det offentlige 
transportnets effektivitet, kvalitet og 
finansiering og om fornødent indeholde 
oplysninger om art og omfang af 
eventuelle tildelte enerettigheder. 
Medlemsstaterne skal bestræbe sig på at 
give central adgang til disse rapporter, 
f.eks. via en fælles webportal.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om offentlig personbefordring 
med jernbane, som er indgået uden 
forudgående udbud i perioden fra den 1. 
januar 2013 og til den 2. december 2019, 

Kontrakter om offentlig personbefordring 
med jernbane, som er indgået uden 
forudgående udbud efter denne 
forordnings ikrafttræden kan kun 
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kan fortsætte, indtil de udløber. De kan 
dog under alle omstændigheder kun 
fortsætte indtil den 31. december 2022.

fortsætte indtil den 3. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 107
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Den gøres tilgængelig i den 
konsoliderede udgave senest tre måneder 
efter dens ikrafttræden.

Or. fr


