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Ändringsförslag 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Under det senaste decenniet har 
järnvägstrafikens tillväxt inte varit 
tillräcklig för att öka dess andel av 
transporterna i förhållande till bilar och 
luftfart. Järnvägens andel på 6 % av 
persontrafiken i Europeiska unionen har 
förblivit ganska stabil. Persontrafiken på 
järnväg har inte utvecklats i takt med 
behoven när det gäller tillgänglighet och 
kvalitet.

(1) Under det senaste decenniet har 
järnvägstrafikens tillväxt inte varit 
tillräcklig för att öka dess andel av 
transporterna i förhållande till bilar och 
luftfart. Järnvägens andel på 6 % av 
persontrafiken i Europeiska unionen har 
förblivit ganska stabil. Persontrafiken på 
järnväg har inte utvecklats i takt med 
behoven när det gäller tillgänglighet och 
kvalitet. De länder som har 
konkurrensutsatt sina marknader med en 
kombination av öppna tillträdesrätter och 
allmän trafikplikt har fått se en ökad 
sysselsättning inom järnvägssektorn och 
ett ökat antal passagerarkilometer, vilket 
skapar nya sysselsättningsmöjligheter 
inom järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 34
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionsmarknaden för internationell 
persontransport på järnväg har varit öppen 
för konkurrens sedan 2010. Dessutom har 
vissa medlemsstater öppnat sin nationella 
persontrafik för konkurrens genom att 
införa rätt till öppet tillträde och/eller 

(2) Unionsmarknaden för internationell 
persontransport på järnväg har varit öppen 
för konkurrens sedan 2010. Dessutom har 
vissa medlemsstater öppnat sin nationella 
persontrafik för konkurrens genom att 
införa rätt till öppet tillträde och/eller 
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genom att upphandla avtal om allmän 
trafik.

genom att upphandla avtal om allmän 
trafik, samtidigt som protokoll 26 i 
EUF-fördraget respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att garantera en service av hög 
kvalitet åt passagerarna samtidigt som 
man uppnår policymålen för offentlig 
persontrafik bör rätten till öppet tillträde 
vara regeln som ska samordnas med 
obligatorisk upphandling av avtal om 
allmän trafik.

Or. en

Motivering

Verksamheter som bedrivs med öppet tillträde bygger enbart på kommersiella resultat och 
passagerarnas tillfredsställelse och kan därför bäst leverera service av god kvalitet.

Ändringsförslag 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Direkttilldelning av avtal om allmän 
trafik bör begränsas till särskilda 
förhållanden, såsom risken för störningar 
i tillhandahållandet av tjänster, och bör 
därför begränsas tidsmässigt.

Or. en
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Motivering

Direkttilldelade avtal bör vara undantag och inte regel.

Ändringsförslag 37
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) När de behöriga myndigheterna 
organiserar sin kollektivtrafik måste de se 
till att den allmänna trafikplikten och det 
geografiska tillämpningsområdet för avtal 
om allmän trafik är lämpliga, nödvändiga 
och proportionerliga för att uppnå målen 
för kollektivtrafikpolitiken inom deras 
territorium. Politiken bör anges i 
kollektivtrafikplaner som lämnar utrymme 
för marknadsbaserade transportlösningar.
Processen för att definiera 
kollektivtrafikplaner och allmän trafikplikt 
bör offentliggöras för berörda parter, 
inbegripet potentiella nya aktörer på 
marknaden.

(4) När de behöriga myndigheterna 
organiserar sin kollektivtrafik måste de se 
till att den allmänna trafikplikten och det 
geografiska tillämpningsområdet för avtal 
om allmän trafik är lämpliga, nödvändiga 
och proportionerliga för att uppnå målen 
för kollektivtrafikpolitiken inom deras 
territorium, och att de sociala målen i 
EU-fördraget, stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, protokoll
nr 26 i EUF-fördraget samt FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar respekteras.
Politiken bör anges i planer för flermodal
kollektivtrafik som lämnar utrymme för 
transportlösningar som baseras på 
användarnas behov, inklusive behoven för
familjer, äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Processen för att 
definiera sådana planer för flermodal
kollektivtrafik och allmän trafikplikt bör
innehålla en ekonomisk, social och 
ekologisk dimension och offentliggöras för 
berörda parter, inbegripet potentiella nya 
aktörer på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 38
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa sund finansiering av 
kollektivtrafiken enligt målen i 
kollektivtrafikplanerna behöver de 
behöriga myndigheterna utforma allmän 
trafikplikt för att uppnå 
kollektivtrafikmålen på ett 
kostnadseffektivt sätt med beaktande av 
ersättningen för den ekonomiska 
nettoeffekten av trafikplikten och behovet 
att trygga den ekonomiska livsdugligheten 
på lång sikt för den kollektivtrafik som 
tillhandahålls enligt avtal om allmän trafik.

(5) För att säkerställa sund finansiering av 
kollektivtrafiken enligt målen i 
kollektivtrafikplanerna behöver de 
behöriga myndigheterna utforma allmän 
trafikplikt för att uppnå 
kollektivtrafikmålen på ett sätt som är 
både kvalitativt högtstående och
kostnadseffektivt, med beaktande av 
ersättningen för den ekonomiska 
nettoeffekten av trafikplikten och behovet 
att trygga den ekonomiska livsdugligheten 
på lång sikt för den kollektivtrafik som 
tillhandahålls enligt avtal om allmän trafik.

Or. en

Ändringsförslag 39
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Konkurrensutsatt upphandling som 
bygger på principen om det lägsta priset 
gynnar social dumpning, som ofta hänger 
samman med billigare anbud. Då sparas 
det på de anställdas bekostnad: lägre 
löner, längre arbetstider och färre 
anställda. För att se till att ett 
upphandlingsförfarande bygger på 
kvalitetsaspekter i stället för på lägsta 
pris, och för att ta hänsyn till nationella 
förhållanden måste medlemsstaterna 
själva få besluta om hur 
tilldelningsförfarandena ska utformas.

Or. de
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Motivering

De behöriga myndigheterna bör också i framtiden kunna välja själva mellan direkttilldelning 
av avtal och upphandling.

Ändringsförslag 40
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Det är nödvändigt att 
kostnadseffektiviteten inte uppnås på 
bekostnad av kvaliteten för de tjänster 
som tillhandahålls eller på bekostnad av 
de anställdas arbetsmiljö. För att 
garantera detta måste sociala kriterier 
inkluderas i upphandlingsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 41
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det är särskilt viktigt att de behöriga 
myndigheterna följer dessa kriterier för
allmän trafikplikt och tillämpningsområdet 
för avtal om allmän trafik så att marknaden 
för kollektivtrafik på järnväg fungerar 
friktionsfritt, eftersom transporter med 
öppen tillgänglighet behöver vara 
välkoordinerade med transporttjänster 
enligt avtal om allmän trafik. Därför bör 
det oberoende regleringsorganet för 
järnvägen garantera att denna process 
tillämpas på ett korrekt och öppet sätt.

(6) Det är särskilt viktigt att de behöriga 
myndigheterna följer dessa kriterier för 
allmän trafikplikt och tillämpningsområdet 
för avtal om allmän trafik så att marknaden 
för kollektivtrafik på järnväg fungerar 
friktionsfritt och uppfyller samtliga 
kunders behov, samtidigt som man 
respekterar de anställdas rättigheter inom 
sektorn, eftersom transporter med öppen 
tillgänglighet behöver vara 
välkoordinerade med transporttjänster 
enligt avtal om allmän trafik. Därför bör 
det oberoende regleringsorganet för 
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järnvägen garantera att denna process 
tillämpas på ett korrekt och öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 42
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Vissa övre gränser för direkttilldelning 
av avtal om allmän trafik på järnväg 
behöver anpassas till de särskilda
ekonomiska förhållanden under vilka 
upphandlingsförfarandena äger rum inom 
sektorn.

(9) Vissa övre gränser för direkttilldelning 
av avtal om allmän trafik på järnväg 
behöver anpassas till de sociala och 
territoriella kraven på tjänster av allmänt 
intresse och de ekonomiska förhållanden 
under vilka upphandlingsförfarandena äger 
rum inom sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 43
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ömsesidighetsprincipen är ett viktigt 
motmedel mot snedvridning av 
konkurrensen. Den principen bör gälla 
för företag från tredjeländer som önskar 
delta i upphandlingsförfaranden inom 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Georges Bach
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Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ömsesidighetsprincipen, dvs. 
delaktighet på den offentliga 
transportmarknaden, är ett viktigt verktyg 
för att motverka en snedvridning av 
konkurrensen. Denna princip ska inte 
tillämpas bara på de godkända 
järnvägsföretagen och deras dotterbolag i 
medlemsstaterna, utan också på företag 
från tredjeländer som vill delta i 
upphandlingsförfaranden inom unionen.

Or. de

Ändringsförslag 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Upprättandet av en inre marknad för 
kollektivtrafik på järnväg kräver 
gemensamma regler om konkurrensutsatt 
upphandling för avtal om allmän trafik i 
denna sektor, som ska tillämpas på ett 
harmoniserat sätt i alla medlemsstater.

(10) Upprättandet av en inre marknad för 
kollektivtrafik på järnväg kräver 
gemensamma regler om konkurrensutsatt 
upphandling för avtal om allmän trafik i 
denna sektor, som ska tillämpas på ett 
harmoniserat sätt i alla medlemsstater för 
att garantera en jämn spelplan för alla 
potentiella anbudsgivare.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ha gemensamma regler om konkurrensutsatt upphandling för att skapa 
en ram som stimulerar små och nytillkomna anbudsgivare att delta.
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Ändringsförslag 46
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Upprättandet av en inre marknad för 
kollektivtrafik på järnväg kräver 
gemensamma regler om konkurrensutsatt 
upphandling för avtal om allmän trafik i 
denna sektor, som ska tillämpas på ett 
harmoniserat sätt i alla medlemsstater.

(10) Upprättandet av en inre marknad för 
kollektivtrafik på järnväg kräver 
gemensamma regler om konkurrensutsatt 
upphandling för avtal om allmän trafik i 
denna sektor. Reglerna ska även 
respektera de sociala målen och de 
skyldigheter att tillhandahålla tjänster av 
allmänt intresse som anges i EU- och 
EUF-fördragen och tillämpas på ett 
harmoniserat sätt i alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 47
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skapa de ramvillkor som gör 
det möjligt för samhället att fullt ut utnyttja 
fördelarna av ett verkligt öppnande av 
marknaden för inrikes persontrafik på 
järnväg är det viktigt att medlemsstaterna 
garanterar en tillräcklig nivå av socialt 
skydd för kollektivtrafikföretagens 
anställda.

(11) För att skapa de ramvillkor som gör 
det möjligt för alla medlemmar av
samhället att fullt ut utnyttja fördelarna av 
ett erbjudande av god kvalitet om inrikes 
persontrafik på järnväg som ligger i linje 
med de sociala mål som anges i 
EU-fördraget och målen avseende tjänster 
av allmänt intresse som anges i 
protokoll 26 till EUF-fördraget, är det 
viktigt att medlemsstaterna garanterar en
hög nivå av socialt skydd och en god 
arbetsmiljö för kollektivtrafikföretagens 
anställda som respekterar kollektivavtalen 
inom sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skapa de ramvillkor som gör 
det möjligt för samhället att fullt ut utnyttja 
fördelarna av ett verkligt öppnande av 
marknaden för inrikes persontrafik på 
järnväg är det viktigt att medlemsstaterna 
garanterar en tillräcklig nivå av socialt 
skydd för kollektivtrafikföretagens 
anställda.

(11) För att skapa de ramvillkor som gör 
det möjligt för samhället att fullt ut utnyttja 
fördelarna av ett verkligt öppnande av 
marknaden för inrikes persontrafik på 
järnväg är det viktigt att medlemsstaterna 
garanterar

1) en tillräcklig nivå av socialt skydd för 
kollektivtrafikföretagens anställda,

2) en lägsta servicenivå under strejker 
inom kollektivtrafiken.

Or. en

Motivering

De tjänster som tillhandahålls enligt ett avtal om allmän trafik finansieras av allmänna 
medel. För att se till att passagerarna alltid kan lita på de tjänsterna måste medlemsstaterna 
garantera en lägsta servicenivå under strejker.

Ändringsförslag 49
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att skapa de ramvillkor som gör 
det möjligt för samhället att fullt ut utnyttja 
fördelarna av ett verkligt öppnande av 
marknaden för inrikes persontrafik på 
järnväg är det viktigt att medlemsstaterna 
garanterar en tillräcklig nivå av socialt 
skydd för kollektivtrafikföretagens 

(11) För att skapa de ramvillkor som gör 
det möjligt för samhället att fullt ut utnyttja 
fördelarna av ett verkligt öppnande av 
marknaden för inrikes persontrafik på 
järnväg är det viktigt att medlemsstaterna
under alla omständigheter garanterar en 
tillräcklig nivå av socialt skydd för 
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anställda. kollektivtrafikföretagens anställda på 
nationell, regional eller lokal nivå. Denna 
tillräckliga nivå bör garanteras senast när 
den inhemska järnvägsmarknaden öppnas 
genom nationell lagstiftning och/eller 
sektorsövergripande kollektivavtal genom 
att det fastställs sociala normer och/eller 
krav på överföring av personal till den
berörda sektorn.

Or. en

Motivering

Konkurrensen bör bedrivas under likvärdiga sociala omständigheter och därför bör ett 
adekvat skydd för personalen tillhandahållas på nationell, regional eller lokal nivå, enligt 
medlemsstatens egna regler och rutiner på detta område. Särskilda lösningar krävs också för 
offentliganställda tjänstemän eller personal med särskild anställningsstatus liknande 
offentliganställda tjänstemäns som utgör en betydande andel av samtliga anställda inom 
järnvägssektorn.

Ändringsförslag 50
Georges Bach

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Om ingåendet av avtal om allmän 
trafik kan leda till byte av 
kollektivtrafikföretag, ska de behöriga 
myndigheterna kräva att det utvalda 
kollektivtrafikföretaget tillämpar 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter. Det direktivet hindrar inte 
medlemsstaterna från att skydda också 
andra överlåtelsevillkor beträffande 
arbetstagares rättigheter än dem som 
omfattas av direktiv 2001/23/EG, och 
därigenom, i tillämpliga fall, ta hänsyn till 
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arbetsnormer och sociala normer som är 
mer gynnsamma för arbetstagarna och 
föreskrivs i nationella lagar och andra 
författningar, eller i kollektivavtal eller 
överenskommelser som ingåtts mellan 
arbetsmarknadens parter.

Or. de

Ändringsförslag 51
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Om ingåendet av avtal om allmän 
trafik kan leda till byte av 
kollektivtrafikföretag, bör de behöriga 
myndigheterna kräva att det utvalda 
kollektivtrafikföretaget tillämpar 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter. Det direktivet hindrar inte 
medlemsstaterna från att skydda också 
andra överlåtelsevillkor beträffande 
arbetstagares rättigheter än dem som 
omfattas av direktiv 2001/23/EG. 
Medlemsstaterna är skyldiga att iaktta
arbetsnormer och sociala normer som är 
mer gynnsamma för arbetstagarna och 
föreskrivs i nationella lagar och andra 
författningar, eller i kollektivavtal eller 
överenskommelser som ingåtts mellan 
arbetsmarknadens parter.

Or. de
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Ändringsförslag 52
Georges Bach

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen måste de behöriga 
myndigheterna fastställa sociala och 
kvalitetsmässiga kriterier i syfte att 
upprätthålla och höja 
kvalitetsstandarderna för den allmänna 
trafikplikten, exempelvis i fråga om 
minimikrav för arbetsvillkor, 
passagerares rättigheter, behov hos 
personer med nedsatt rörlighet, 
miljöskydd, passagerarnas samt 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa såväl 
som skyldigheter enligt kollektivavtal samt 
andra bestämmelser och 
överenskommelser avseende arbetsplatser 
och social trygghet på den plats där 
tjänsten tillhandahålls.

Or. de

Ändringsförslag 53
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen bör de behöriga 
myndigheterna fastställa sociala och 
kvalitetsmässiga kriterier i syfte att 
upprätthålla och skärpa 
kvalitetsnormerna för den allmänna 
trafikplikten, exempelvis i fråga om 
minimikrav för arbetsvillkor, 
passagerares rättigheter, behov hos 
personer med nedsatt rörlighet, 
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miljöskydd, passagerarnas samt 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet såväl 
som skyldigheter enligt kollektivavtal samt 
andra bestämmelser och 
överenskommelser avseende arbetsplatser 
och social trygghet på den plats där 
tjänsten tillhandahålls. I syfte att säkra 
öppna och jämförbara konkurrensvillkor 
mellan operatörer och undvika risken för 
social dumpning bör de behöriga 
myndigheterna ha rätt att införa särskilda 
sociala kvalitetsnormer och normer för 
tjänsternas kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att minska missförhållandena i 
samband med underentreprenader och 
skydda de järnvägsanställdas rättigheter 
bör det på ett diskrimineringsfritt sätt ses 
till att underentreprenörer kan hållas 
ansvariga för betalningen till 
arbetstagarna av alla förmåner som 
tillkommer arbetstagare och/eller avgifter 
som ska betalas till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer i 
enlighet med gällande lag eller 
kollektivavtal. Medlemsstaterna bör under 
alla omständigheter fritt få införa 
och/eller tillämpa striktare 
ansvarsbestämmelser med stöd av 
nationell lag.

Or. de
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Ändringsförslag 55
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I överensstämmelse med 
uppbyggnaden av förordningen (EG) 
nr 1370/2007 bör det klargöras att 
övergångsperioden till den 
2 december 2019 endast avser skyldigheten 
att organisera konkurrensutsatta 
upphandlingsförfaranden för avtal om 
allmän trafik.

(14) I överensstämmelse med 
uppbyggnaden av förordningen (EG) 
nr 1370/2007 bör det klargöras att 
övergångsperioden till den 
2 december 2019 endast avser skyldigheten 
att organisera konkurrensutsatta 
upphandlingsförfaranden för avtal om 
allmän trafik. Övergångsperioden kommer 
att göra det möjligt för medlemsstaterna 
att tillse att upphandlingsförfarandena 
uppfyller de sociala målen och det krav på 
social och territoriell sammanhållning 
som anges i EU-fördraget och 
protokoll 26 till EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Förberedandet av järnvägsföretagen
för obligatorisk konkurrensutsatt 
upphandling av avtal om allmän trafik 
kräver en del extra tid så att de företag som 
tidigare har tilldelats sådana avtal direkt på 
ett effektivt och hållbart sätt kan 
omstruktureras. Därför krävs det 
övergångsåtgärder för avtal som 
direkttilldelas mellan förordningens 
ikraftträdandedatum och den 
3 december 2019.

(15) Förberedandet av järnvägsföretagen 
för obligatorisk konkurrensutsatt 
upphandling av avtal om allmän trafik 
kräver en del extra tid så att de företag som 
tidigare har tilldelats sådana avtal direkt på 
ett effektivt och hållbart sätt kan 
omstruktureras. Upphandlingsförfarandet
för sådana avtal bör fasas in mellan 
förordningens ikraftträdandedatum och den 
3 december 2019.

Or. en
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Motivering

Det krävs en infasning av upphandlingsförfarandena från förordningens ikraftträdandedatum 
eftersom de avtal som tidigare direkttilldelats måste upphandlas från den 3 december 2019.

Ändringsförslag 57
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Förberedandet av järnvägsföretagen 
för obligatorisk konkurrensutsatt 
upphandling av avtal om allmän trafik 
kräver en del extra tid så att de företag som 
tidigare har tilldelats sådana avtal direkt på 
ett effektivt och hållbart sätt kan 
omstruktureras. Därför krävs det 
övergångsåtgärder för avtal som 
direkttilldelas mellan förordningens 
ikraftträdandedatum och den 
3 december 2019.

(15) Förberedandet av järnvägsföretagen 
för frivillig konkurrensutsatt upphandling 
av avtal om allmän trafik samtidigt som 
man garanterar ett tillräckligt gott socialt 
skydd och god arbetsmiljö för de anställda 
vid kollektivtrafikföretagen i den berörda 
medlemsstaten kräver en del extra tid så att 
de företag som tidigare har tilldelats sådana 
avtal direkt på ett effektivt och hållbart sätt 
kan omstruktureras. Under alla 
omständigheter krävs det
övergångsåtgärder för avtal som 
direkttilldelas mellan förordningens 
ikraftträdandedatum och den 
3 december 2019.

Or. en

Ändringsförslag 58
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Lämpliga bestämmelser bör 
föreskrivas för de åtgärder de behöriga 
myndigheterna kan behöva vidta när 
öppnandet av marknaden för inirkes
persontrafik på järnväg har uppnåtts för att 

(16) Lämpliga bestämmelser bör 
föreskrivas för de åtgärder de behöriga 
myndigheterna kan behöva vidta när 
öppnandet av marknaden för inrikes
persontrafik på järnväg har uppnåtts för att 
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säkra en hög nivå av konkurrens genom att 
begränsa antalet avtal som de tilldelar ett 
järnvägsföretag.

säkra en lämplig nivå av konkurrens 
genom att begränsa antalet avtal som de 
tilldelar ett järnvägsföretag.

Or. en

Ändringsförslag 59
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att skapa de ramvillkor som gör 
det möjligt för samhället att fullt ut 
utnyttja fördelarna av ett verkligt 
öppnande av marknaden för inrikes 
persontrafik på järnväg är det viktigt att 
medlemsstaterna under alla 
omständigheter garanterar en tillräcklig 
nivå av socialt skydd för 
kollektivtrafikföretagens anställda på 
nationell, regional eller lokal nivå. Denna 
tillräckliga nivå bör garanteras senast när 
den inhemska järnvägsmarknaden öppnas 
genom nationell lagstiftning och/eller 
sektorsövergripande kollektivavtal genom 
att det fastställs sociala standarder 
och/eller krav på överföring av personal 
till den berörda sektorn.

Or. en

Motivering

Konkurrensen bör bedrivas under likvärdiga sociala omständigheter och därför bör ett 
adekvat skydd för personalen tillhandahållas på nationell, regional eller lokal nivå, enligt 
medlemsstatens egna regler och rutiner på detta område. Särskilda lösningar krävs också för 
offentliganställda tjänstemän eller personal med särskild anställningsstatus liknande
offentliganställda tjänstemäns som utgör en betydande andel av samtliga anställda inom 
järnvägssektorn.
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Ändringsförslag 60
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att helt utnyttja fördelarna med 
en lojal och rättvis konkurrens inom 
persontrafiken och i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen måste 
medlemsstaterna se till att en social 
dimension beaktas vad gäller 
järnvägstjänster för att utesluta all social 
dumpning som skulle försämra 
järnvägstjänsternas kvalitet inom 
territoriet. De behöriga myndigheterna 
genomför en social kvalitetsram, inte i 
första hand genom att införa nationella 
kollektivavtal inom järnvägssektorn, utan 
genom att involvera personal i 
tilldelningsförfaranden.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(c) behörig lokal myndighet: en behörig 
myndighet vars geografiska 
behörighetsområde inte är nationellt utan 
avser transportbehoven i en tätort eller ett 
landsbygdsområde.”

”(c) behörig lokal myndighet: en behörig 
myndighet vars geografiska 
behörighetsområde inte utgörs av en 
medlemsstat utan avser transportbehoven i 
en tätort eller ett landsbygdsområde.”

Or. fr
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Ändringsförslag 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(c) behörig lokal myndighet: en behörig 
myndighet vars geografiska 
behörighetsområde inte är nationellt utan 
avser transportbehoven i en tätort eller ett 
landsbygdsområde.”

”(c) behörig lokal myndighet: en behörig 
myndighet vars geografiska 
behörighetsområde inte är nationellt utan 
avser transportbehoven i bl.a. en region, en 
tätort eller ett landsbygdsområde.”

Or. pl

Motivering

I EU-länderna organiseras kollektivtrafiken ofta av regioner och även andra administrativa 
enheter. Därför måste definitionen breddas.

Ändringsförslag 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska upprätta 
och regelbundet uppdatera 
kollektivtrafikplaner som omfattar alla 
relevanta transportsätt för det område som 
de ansvarar för. I dessa 
kollektivtrafikplaner ska myndigheterna 
definiera målen och medlen för 
kollektivtrafikpolitiken för alla berörda 
transportsätt för det område som de 
ansvarar för. Planerna ska minst innehålla 
följande:

De behöriga myndigheterna ska upprätta 
och regelbundet uppdatera 
kollektivtrafikplaner för det område som de 
ansvarar för. I dessa kollektivtrafikplaner 
ska myndigheterna definiera målen och 
medlen för kollektivtrafikpolitiken för det 
område som de ansvarar för. Planerna ska 
minst innehålla följande:

Or. pl
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Motivering

Överflödig formulering. Enligt förslaget till förordning breddas kollektivtrafikplanerna till 
alla relevanta transportsätt. Att ta fram planer enligt vad som anges i artikeln kan dessutom 
generera kostnader för de berörda myndigheterna som inte motsvarar fördelarna. De berörda 
myndigheterna bör ha frihet i fråga om att definiera transporttyper.

Ändringsförslag 64
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Grundkrav som ska uppfyllas av 
kollektivtrafikanbudet, exempelvis 
tillgänglighet, territoriella förbindelser, 
säkerhet, samtrafik mellan järnvägslinjer 
och mellan järnväg och andra transportsätt 
vid viktiga kommunikationsnav, 
anbudsuppgifter som driftstider, turtäthet 
och miniminivå av kapacitetsutnyttjande.

(b) Grundkrav som ska uppfyllas av 
kollektivtrafikanbudet, exempelvis 
tillgänglighet, överkomliga priser,
territoriella förbindelser, säkerhet, 
samtrafik mellan järnvägslinjer och mellan 
järnväg och andra transportsätt vid viktiga 
kommunikationsnav, anbudsuppgifter som 
driftstider, turtäthet och miniminivå av 
kapacitetsutnyttjande.

Or. en

Ändringsförslag 65
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kvalitetsstandarder avseende sådant 
som utrustningsfunktioner för hållplatser 
och rullande materiel, punktlighet och 
tillförlitlighet, renhållning, kundservice och 
information, handläggning av och 

(c) Kvalitetsstandarder avseende sådant 
som utrustningsfunktioner för hållplatser 
och rullande materiel, punktlighet och 
tillförlitlighet, renhållning, kundservice
inklusive service för barn, familjer och
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gottgörelse vid klagomål, övervakning av 
tjänstens kvalitet.

äldre, stöd och information, handläggning 
av och gottgörelse vid klagomål, 
övervakning av tjänstens kvalitet och alla 
tjänster som krävs för att garantera 
tillgängligheten i enlighet med 
FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 66
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Principer i taxepolitiken. (d) Standarder för taxepolitiken och 
arbetsmiljöstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 67
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Principer i taxepolitiken. (d) Principer i taxepolitiken, samt gällande 
bestämmelser om socialskydd och 
anställningsskydd.

Or. de
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Ändringsförslag 68
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Operativa krav som transport av cyklar, 
trafikledning, beredskapsplan i händelse av 
störningar.

(e) Operativa krav som transport av cyklar,
barnvagnar, rullstolar och bagage samt
trafikledning och beredskapsplan i 
händelse av störningar.

Or. en

Ändringsförslag 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Operativa krav som transport av 
cyklar, trafikledning, beredskapsplan i 
händelse av störningar.

(e) Andra operativa krav.

Or. pl

Ändringsförslag 70
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En ram som fastställer en lägsta 
servicenivå under strejker inom 
kollektivtrafiken.
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Or. en

Motivering

De tjänster som tillhandahålls enligt ett avtal om allmän trafik finansieras av allmänna 
medel. För att se till att passagerarna alltid kan lita på de tjänsterna måste medlemsstaterna 
garantera en lägsta servicenivå under strejker.

Ändringsförslag 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de behöriga myndigheterna utarbetar 
planer för kollektivtrafik ska de 
framförallt ta hänsyn till gällande regler 
om passagerarrättigheter samt om social-, 
sysselsättnings- och miljöskydd.

I syfte att säkra öppna och jämförbara 
konkurrensvillkor mellan operatörer och 
undvika risken för social dumpning får de 
behöriga myndigheterna införa särskilda 
sociala normer och normer för 
tjänsternas kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 72
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska efter att ha 
samrått med berörda parter anta 
kollektivtrafikplaner och offentliggöra 
dem. De berörda parter som ska beaktas 
vid tillämpning av denna förordning är 
minst trafikföretag, infrastrukturförvaltare, 
i förekommande fall, och representativa

De behöriga myndigheterna ska efter att ha 
samrått med berörda parter anta 
kollektivtrafikplaner och offentliggöra 
dem. De berörda parter som ska beaktas 
vid tillämpning av denna förordning är 
minst trafikföretag, infrastrukturförvaltare, 
i förekommande fall, och passagerar- och 
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passagerar- och arbetstagarorganisationer. arbetstagarorganisationer.

Or. sv

Ändringsförslag 73
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska efter att ha 
samrått med berörda parter anta 
kollektivtrafikplaner och offentliggöra 
dem. De berörda parter som ska beaktas 
vid tillämpning av denna förordning är 
minst trafikföretag, infrastrukturförvaltare, 
i förekommande fall, och representativa 
passagerar- och arbetstagarorganisationer.

De behöriga myndigheterna ska efter att ha 
samrått med berörda parter anta 
kollektivtrafikplaner och offentliggöra 
dem. De berörda parter som ska beaktas 
vid tillämpning av denna förordning är 
minst trafikföretag, infrastrukturförvaltare 
och representativa passagerar- och 
arbetstagarorganisationer samt 
organisationer som företräder människor 
med funktionsnedsättningar och äldre 
personer.

Or. en

Ändringsförslag 74
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Specifikationerna för den allmänna 
trafikplikten för kollektivtrafiken och 
deras tillämpningsområde ska fastställas 
på följande sätt:

utgår

(a) De ska definieras i enlighet med 
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artikel 2 e.
(b) De ska vara lämpliga för att uppnå 
kollektivtrafikplanens mål.
(c) De får inte gå utöver vad som är 
nödvändigt och proportionerligt för att 
uppnå kollektivtrafikplanens mål.
Vid den lämplighetsbedömning som avses 
i punkt b ska hänsyn tas till om offentliga 
ingrepp i tillhandahållandet av 
persontransporter är ett lämpligt medel 
för att uppnå kollektivtrafikplanernas 
mål.
Vid den bedömning av nödvändigheten 
och proportionaliteten som avses i punkt c 
för kollektivtrafik på järnväg ska hänsyn 
tas till transporttjänster som 
tillhandahålls i enlighet med artikel 10.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/34/EU av den 
21 november 2012 om inrättande av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde 
(omarbetning) och till all information som 
lämnas till infrastrukturförvaltare och 
regleringsorgan i enlighet med 
artikel 38.4 första meningen i det 
direktivet.
__________________
12 EUT L 343, 14.12.2012, s. 32.

Or. en

Motivering

För att bevara den nödvändiga flexibiliteten bör man undvika alltför snäva specifikationer.

Ändringsförslag 75
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 3 –stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De ska vara lämpliga för att uppnå 
kollektivtrafikplanens mål.

(b) De ska vara lämpliga för att uppnå 
kollektivtrafikplanens mål, det vill säga, 
fastställa tilldelningsförfarandet med 
beaktande av vilka kvalitetsnormer som 
ska uppnås och vilka medel som ska 
användas för uppnåendet av 
kollektivtrafikplanens mål.

Or. de

Ändringsförslag 76
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid den lämplighetsbedömning som avses 
i punkt b ska hänsyn tas till om offentliga 
ingrepp i tillhandahållandet av 
persontransporter är ett lämpligt medel 
för att uppnå kollektivtrafikplanernas 
mål.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 77
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kollektivtrafikplanens mål uppnås på 
det mest kostnadseffektiva sättet,

(a) kollektivtrafikplanens mål uppnås på 
det effektivaste sättet och med hög 
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kvalitet,

Or. de

Ändringsförslag 78
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kollektivtrafikplanens mål uppnås på 
det mest kostnadseffektiva sättet,

(a) kollektivtrafikplanens mål uppnås på 
det mest effektiva sättet med hög kvalitet,
inklusive social och territoriell 
tillgänglighet,

Or. en

Ändringsförslag 79
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tillhandahållandet av kollektivtrafiken i 
enlighet med de krav som fastställs i 
kollektivtrafikplanen upprätthålls 
ekonomiskt på lång sikt.

(b) tillhandahållandet av kollektivtrafiken i 
enlighet med de krav som fastställs i 
kollektivtrafikplanen upprätthålls 
ekonomiskt på lång sikt och enligt en 
integrerad strategi.

Or. en

Ändringsförslag 80
Olle Ludvigsson
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska samråda på 
lämpligt sätt med berörda parter, 
exempelvis med minst trafikföretag, 
infrastrukturförvaltare, i förekommande 
fall, och representativa passagerar- och 
arbetstagarorganisationer om dessa 
specifikationer och beakta deras 
synpunkter.

Den behöriga myndigheten ska samråda på 
lämpligt sätt med berörda parter, 
exempelvis med minst trafikföretag, 
infrastrukturförvaltare, i förekommande 
fall, och passagerar- och 
arbetstagarorganisationer om dessa 
specifikationer och beakta deras 
synpunkter.

Or. sv

Ändringsförslag 81
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska samråda på 
lämpligt sätt med berörda parter, 
exempelvis med minst trafikföretag, 
infrastrukturförvaltare, i förekommande 
fall, och representativa passagerar- och 
arbetstagarorganisationer om dessa 
specifikationer och beakta deras 
synpunkter.

Den behöriga myndigheten ska samråda på 
lämpligt sätt med berörda parter, 
exempelvis med minst trafikföretag, 
infrastrukturförvaltare, i förekommande 
fall, och representativa passagerar- och 
arbetstagarorganisationer samt 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättningar och äldre 
personer om dessa specifikationer och 
beakta deras synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 82
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
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Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den maximala årsvolymen för ett avtal 
om allmän trafik uttryckt som 
tågkilometer vara det högre värdet av 
10 miljoner tågkilometer eller en tredjedel 
av volymen av den sammanlagda 
nationella kollektivtrafik på järnväg som 
omfattas av avtal om allmän trafik.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa siffror bör beakta varje medlemsstats särdrag.

Ändringsförslag 83
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 2a – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den maximala årsvolymen för ett avtal 
om allmän trafik uttryckt som 
tågkilometer vara det högre värdet av 
10 miljoner tågkilometer eller en tredjedel 
av volymen av den sammanlagda 
nationella kollektivtrafik på järnväg som 
omfattas av avtal om allmän trafik.

utgår

Or. en

Motivering

Begränsningen till 10 miljoner tågkilometer eller en tredjedel av de allmännyttiga tjänsternas 
totala obligatoriska volym äventyrar ett av de viktigaste resultaten, framför allt i mindre 
medlemsstater: en integrerad tågplan inriktad på kärnnätet. Medlemsstaterna bör ha en 
möjlighet att tilldela en enda operatör ansvaret för kärnnätet för att undvika 
konkurrensstrider på bekostnad av tågplanen. Därför bör dessa gränser avskaffas. 
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Medlemsstaterna bör ha en möjlighet att själva fastställa tröskelvärden utifrån sina egna 
behov.

Ändringsförslag 84
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För avtal om allmän trafik som inte 
tilldelas i enlighet med artikel 5.3 ska dessa 
parametrar vara av sådan art att en 
ersättning aldrig kan överstiga det belopp 
som krävs för att täcka den ekonomiska 
nettoeffekten på de kostnader och intäkter 
som följer av fullgörandet av trafikplikten, 
med hänsyn till kollektivtrafikföretagets 
inkomster i samband med detta och en 
rimlig vinst.”

”För avtal om allmän trafik som inte 
tilldelas i enlighet med artikel 5.3 ska dessa 
parametrar vara av sådan art att en 
ersättning aldrig kan överstiga det belopp 
som krävs för att täcka den ekonomiska 
nettoeffekten på de kostnader och intäkter 
som följer av fullgörandet av trafikplikten, 
med hänsyn till kollektivtrafikföretagets 
inkomster i samband med detta och en 
rimlig vinst och de investeringar som 
krävs för att förbättra tillgängligheten och 
kvaliteten för passagerartjänsterna.”

Or. en

Ändringsförslag 85
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Punkt 5 ska ersättas med följande:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftning, inklusive 
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens 
parter, ska de behöriga myndigheterna 
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kräva att det utvalda 
kollektivtrafikföretaget erbjuder den 
personal som tidigare anställts för att 
tillhandahålla tjänsterna samma 
rättigheter som den skulle ha haft i 
samband med en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG. Om de behöriga 
myndigheterna kräver att 
kollektivtrafikföretag ska följa vissa 
sociala normer ska anbudshandlingarna 
och avtalen om allmän trafik innehålla en 
förteckning över den berörda personalen 
samt klara och tydliga uppgifter om deras 
avtalsenliga rättigheter och de villkor på 
vilka arbetstagarna anses bli knutna till 
tjänsterna.”

Or. de

Ändringsförslag 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Punkt 5 ska ersättas med följande:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftning, inklusive 
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens 
parter, ska de behöriga myndigheterna 
kräva att det utvalda 
kollektivtrafikföretaget erbjuder den 
personal som tidigare anställts för att 
tillhandahålla tjänsterna samma 
rättigheter som den skulle ha haft i 
samband med en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG. Det direktivet 
hindrar inte medlemsstaterna från att 
skydda också andra överlåtelsevillkor 
beträffande arbetstagares rättigheter än 
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dem som omfattas av direktiv 2001/23/EG. 
Medlemsstaterna är skyldiga att iaktta 
arbetsnormer och sociala normer som är 
mer gynnsamma för arbetstagarna och 
föreskrivs i nationella lagar och andra 
författningar, eller i kollektivavtal eller 
överenskommelser som ingåtts mellan 
arbetsmarknadens parter.”

Or. de

Ändringsförslag 87
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”När behöriga myndigheter i enlighet med
nationell lagstiftning kräver att 
kollektivtrafikföretagen ska uppfylla vissa
kvalitetsnormer och sociala normer, eller
fastställa sociala och kvalitetsmässiga 
kriterier, ska dessa normer och kriterier
anges i anbudshandlingarna och i avtalen 
om allmän trafik.”

”De behöriga myndigheterna ska, utan att 
det påverkar tillämpningen av nationell 
lagstiftning eller unionslagstiftningen,
inklusive kollektivavtal mellan 
arbetsmarknadens parter, fastställa
kvalitetsnormer och sociala normer, 
fastställa sociala och kvalitetsmässiga 
kriterier och inkludera dessa normer och 
kriterier i anbudshandlingarna och i avtalen 
om allmän trafik, oavsett 
tilldelningsförfarandet, om det inte för de 
berörda anställda på nationell, regional 
eller lokal nivå finns en sådan lag eller
förordning eller ett sådant bindande, 
sektorsövergripande kollektivavtal som 
innehåller bindande sociala normer 
och/eller krav på obligatorisk överföring 
av personal vid ett eventuellt byte av 
operatör.”

Or. en

Motivering

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
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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.

Ändringsförslag 88
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”När behöriga myndigheter i enlighet med 
nationell lagstiftning kräver att 
kollektivtrafikföretagen ska uppfylla vissa 
kvalitetsnormer och sociala normer, eller 
fastställa sociala och kvalitetsmässiga 
kriterier, ska dessa normer och kriterier 
anges i anbudshandlingarna och i avtalen 
om allmän trafik.”

”De behöriga myndigheterna ska, utan att 
det påverkar nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive 
kollektivavtal som ingåtts mellan 
arbetsmarknadens parter, fastställa 
kvalitetsnormerna och de sociala 
normerna och ta med dessa i 
anbudshandlingarna och i avtalen om 
allmän trafik, oavsett vilket 
tilldelningsförfarande som används.”

Or. de

Ändringsförslag 89
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”När behöriga myndigheter i enlighet med 
nationell lagstiftning kräver att 

”När behöriga myndigheter i enlighet med 
medlemsstatens lagstiftning kräver att 
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kollektivtrafikföretagen ska uppfylla vissa 
kvalitetsnormer och sociala normer, eller 
fastställa sociala och kvalitetsmässiga 
kriterier, ska dessa normer och kriterier 
anges i anbudshandlingarna och i avtalen 
om allmän trafik.”

kollektivtrafikföretagen ska uppfylla vissa 
kvalitetsnormer och sociala normer, eller 
fastställa sociala och kvalitetsmässiga 
kriterier, ska dessa normer och kriterier 
anges i anbudshandlingarna och i avtalen 
om allmän trafik.”

Or. fr

Ändringsförslag 90
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”När behöriga myndigheter i enlighet med 
nationell lagstiftning kräver att 
kollektivtrafikföretagen ska uppfylla vissa 
kvalitetsnormer och sociala normer, eller 
fastställa sociala och kvalitetsmässiga
kriterier, ska dessa normer och kriterier 
anges i anbudshandlingarna och i avtalen 
om allmän trafik.”

”När behöriga myndigheter i enlighet med 
nationell lagstiftning ska kräva att 
kollektivtrafikföretagen uppfyller vissa 
kvalitetsnormer, sociala normer och 
miljönormer ska sociala, miljömässiga
och kvalitetsmässiga normer och kriterier 
anges i anbudshandlingarna och i avtalen
om allmän trafik.”

Or. en

Ändringsförslag 91
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 6a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkt ska införas:
”6a. Om det för den berörda personalen 
inte existerar några lagar, förordningar 
eller bindande, sektorsövergripande 
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kollektivavtal som omfattar något av 
alternativen i punkterna 5 och 6 i denna 
artikel (obligatorisk överföring av 
personal och/eller bindande sociala 
normer) på nationell eller lokal nivå, 
måste den behöriga myndigheten senast 
när den inhemska järnvägsmarknaden 
öppnas fastställa att sociala normer 
och/eller överföring av personal krävs 
enligt upphandlingsförfarandet.”

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att förtydliga personalrelaterade frågor. Förslaget erbjuder en 
miniminivå av skydd för de anställda och för en lojal konkurrens, även om det skulle vara 
bättre att utnyttja något av alternativen i artikel 4.5 eller 4.6 i samband med skälen 16 och 17 
via nationella sektorsövergripande kollektivavtal, förordningar eller lagar. Endast med 
tillägg av denna punkt kommer skyddet av de anställda i samband med den fortsatta 
liberaliseringen att uppnås i samtliga EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 92
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Följande punkt ska införas:
”3a. Den behöriga myndigheten får från 
deltagandet i konkurrensutsatta 
upphandlingsförfaranden utesluta 
operatörer från tredjeländer som inte 
öppnat sina konkurrensutsatta 
upphandlingsförfaranden för 
medlemsstaternas företag.”

Or. de
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Ändringsförslag 93
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Punkt 4 ska ersättas med följande: utgår
”4. Om det inte är förbjudet enligt 
nationell lagstiftning får de behöriga 
myndigheterna besluta att direkttilldela 
avtal om allmän trafik
(a) om avtalets genomsnittliga årsvärde 
uppskattas vara mindre än 1 000 000 euro 
eller mindre än 5 000 000 euro för ett 
avtal om allmän trafik som inbegriper 
kollektivtrafik på järnväg eller
(b) om avtalet avser tillhandahållande av 
mindre än 300 000 kilometer 
kollektivtrafik eller mindre än 
150 000 kilometer för ett avtal om allmän 
trafik som inbegriper kollektivtrafik på 
järnväg.
Om ett avtal om allmän trafik tilldelas 
direkt till ett litet eller medelstort företag 
som bedriver en verksamhet med högst 
23 motorfordon, får dessa tröskelvärden 
höjas till antingen ett årsmedelvärde som 
uppskattas vara lägre än 2 000 000 euro 
eller om de gäller tillhandahållande av 
mindre än 600 000 kilometer 
kollektivtrafiktjänster per år.”

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att kommissionens förslag avvisas och att man återgår till den 
ursprungliga artikel 5.4 (2012/34/EU). Staterna måste utifrån sina egna behov, vilka skiljer 
sig åt mellan olika medlemsstater, kunna välja vilket instrument som är lämpligast. Att 
kommissionen tar bort möjligheten att välja, visar en brist på förtroende och en önskan att 
styra de suveräna medlemsstaternas beslut som ett antal nationella parlament redan kritiserat 
på grund av bristen på respekt för subsidiaritetsprincipen. Europaparlamentet bör därför 
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avvisa förslaget.

Ändringsförslag 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om det inte är förbjudet enligt nationell 
lagstiftning får de behöriga myndigheterna 
besluta att direkttilldela avtal om allmän 
trafik

”4. Om det inte är förbjudet enligt nationell 
lagstiftning får de behöriga myndigheterna 
besluta att direkttilldela avtal om allmän 
trafik för en maximal period på högst fem 
år

Or. en

Motivering

Löptiden för de direkttilldelade avtalen bör vara högst fem år.

Ändringsförslag 95
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om det inte är förbjudet enligt 
nationell lagstiftning får de behöriga 
myndigheterna besluta att direkttilldela 
avtal om allmän trafik

”4. Om det inte är förbjudet enligt 
medlemsstatens lagstiftning får de 
behöriga myndigheterna besluta att 
direkttilldela avtal om allmän trafik

Or. fr

Ändringsförslag 96
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) På grundval av en ingående teknisk 
rapport, som har sammanställts senast 
24 månader innan det befintliga 
kontraktet löper ut och sänts till den 
oberoende nationella tillsynsmyndigheten 
och som uppfyller följande kriterier:
– Nätets komplexitet, vilket kräver en 
multimodal helhetsstrategi när det gäller 
järnvägstrafikens trafiktäthet i det 
berörda geografiska området och dess 
turfrekvens eller när en järnvägsplan har 
tekniska särdrag som avviker betydligt 
från traditionella standarder.
– En ekonomisk dimension som gör det 
möjligt att garantera lönsamheten i ett 
avtal om allmän trafik genom utjämning 
mellan lönsamma och icke-lönsamma 
zoner och/eller produktivitetsvinster och 
en operatörs prestanda som ökar i 
enlighet med den behöriga myndighetens 
önskemål.
– En högre kundtillfredsställelse med det 
befintliga avtalet om allmän trafik så som 
det presenteras i den årsrapport som avses 
i artikel 7.1 i denna förordning.
Så snart denna rapport har mottagits ska 
den oberoende nationella 
tillsynsmyndigheten fatta beslut om 
huruvida den behöriga myndighetens 
begäran är berättigad. Den oberoende 
nationella tillsynsmyndighetens yttrande 
är bindande och omedelbart tillämpligt.

Or. fr
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Ändringsförslag 97
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan utesluta operatörer 
eller företag från 
upphandlingsförfarandet om kontrollen 
direkt eller indirekt utövas av en eller 
flera personer från ett tredjeland eller 
tredjeländer och om de länderna inte har 
några regler som medger 
konkurrensutsatt upphandling för företag 
från unionens medlemsstater eller inte 
erbjuder effektiv tillgång till sina 
respektive marknader. Enligt denna punkt 
uppnås kontroll genom rättigheter eller 
avtal eller på andra sätt som, antingen var 
för sig eller tillsammans och med hänsyn 
till alla faktiska eller rättsliga 
förhållanden, ger möjlighet att utöva ett 
bestämmande inflytande på ett företag, 
särskilt genom
a) äganderätt eller nyttjanderätt till ett 
företags samtliga tillgångar eller en del av 
dessa,
b) rättigheter eller avtal som ger ett 
avgörande inflytande på 
sammansättningen av ett företags organ 
och dessas voteringar eller beslut.

Or. en

Ändringsförslag 98
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”För att öka konkurrensen mellan 
järnvägsföretag får de behöriga 
myndigheterna besluta att avtal om 
kollektivtrafik på järnväg som omfattar 
delar av samma nät eller paket med 
järnvägslinjer ska tilldelas olika 
järnvägsföretag. För detta ändamål får de 
behöriga myndigheterna innan de inleder 
upphandlingsförfarandet besluta att 
begränsa antalet avtal som kan tilldelas 
till samma järnvägsföretag.”

Or. de

Ändringsförslag 99
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 6 ska ersättas med följande: utgår
”‘För att öka konkurrensen mellan 
järnvägsföretag får de behöriga 
myndigheterna besluta att avtal om 
kollektivtrafik på järnväg som omfattar 
delar av samma nät eller paket med 
järnvägslinjer ska tilldelas olika 
järnvägsföretag. För detta ändamål får de 
behöriga myndigheterna besluta att 
begränsa antalet avtal som tilldelas 
samma järnvägsföretag efter ett 
konkurrensutsatt 
upphandlingsförfarande.”

Or. en
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Motivering

Detta skulle kunna skapa en ojämn spelplan för potentiella anbudslämnare. Den nuvarande 
artikel 5.6 är bättre.

Ändringsförslag 100
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att öka konkurrensen mellan 
järnvägsföretag får de behöriga 
myndigheterna besluta att avtal om 
kollektivtrafik på järnväg som omfattar 
delar av samma nät eller paket med 
järnvägslinjer ska tilldelas olika 
järnvägsföretag. För detta ändamål får de 
behöriga myndigheterna innan de inleder 
upphandlingsförfarandet besluta att 
begränsa antalet avtal som kan tilldelas till 
samma järnvägsföretag.”

”För att öka konkurrensen mellan 
järnvägsföretag får de behöriga 
myndigheterna besluta att avtal om 
kollektivtrafik på järnväg som omfattar 
delar av samma nät eller paket med 
järnvägslinjer ska tilldelas olika 
järnvägsföretag. För detta ändamål får de 
behöriga myndigheterna innan de inleder 
upphandlingsförfarandet besluta att 
begränsa antalet avtal som kan tilldelas till 
samma järnvägsföretag. Detta får dock 
inte leda till att tillgängligheten för 
passagerare eller tjänsternas omfattning 
minskar.”

Or. de

Ändringsförslag 101
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i enlighet med 
reglerna om statligt stöd vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa verkligt och 
icke-diskriminerande tillträde till lämplig 

De behöriga myndigheterna ska i enlighet 
med reglerna om statligt stöd vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa 
verkligt och icke-diskriminerande tillträde 
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rullande materiel för kollektivtrafik på 
järnväg för operatörer som vill 
tillhandahålla kollektivtrafik på järnväg 
under avtal om allmän trafik.

till lämplig rullande materiel för 
kollektivtrafik på järnväg för operatörer 
som vill tillhandahålla kollektivtrafik på 
järnväg under avtal om allmän trafik.

Or. en

Ändringsförslag 102
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5a – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall som avses i b och c har den 
behöriga myndigheten rätt att kräva att 
kollektivtrafikföretaget när avtalet om 
allmän trafik har löpt ut ska överlåta den 
rullande materielen till den nya operatör 
som tilldelas ett avtal. Den behöriga 
myndigheten får ålägga det nya 
kollektivtrafikföretaget att överta den 
rullande materielen. Överlåtelsen ska ske 
till marknadspriser.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 103
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast [18 månader efter dagen för 
denna förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen anta åtgärder för att 
närmare specificera det förfarande som 

utgår
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ska följas vid tillämpning av punkterna 2 
och 3 i denna artikel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 9a.2.”

Or. en

Ändringsförslag 104
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Varje behörig myndighet ska en gång 
om året offentliggöra en samlad rapport om 
den allmänna trafikplikten inom sitt 
behörighetsområde, startdagen och 
löptiden för avtalen om allmän trafik, de 
utvalda kollektivtrafikföretagen samt om 
ersättningar och ensamrätt som dessa 
kollektivtrafikföretag beviljats som 
kompensation. I rapporten ska åtskillnad 
göras mellan busstrafik och spårbunden 
trafik, den ska möjliggöra kontroll och 
utvärdering av kollektivtrafiknätets 
effektivitet, kvalitet och finansiering samt, 
i förekommande fall, ge information om 
eventuella beviljade ensamrätters art och 
omfattning. Medlemsstaterna ska 
underlätta central tillgång till dessa 
rapporter, exempelvis via en gemensam 
webbportal.”

”1. Varje behörig myndighet ska en gång 
om året offentliggöra en samlad rapport om 
den allmänna trafikplikten inom sitt 
behörighetsområde, startdagen och 
löptiden för avtalen om allmän trafik, de 
utvalda kollektivtrafikföretagen samt om 
ersättningar och ensamrätt som dessa 
kollektivtrafikföretag beviljats som 
kompensation. I rapporten ska åtskillnad 
göras mellan busstrafik och spårbunden 
trafik, den ska möjliggöra kontroll och 
utvärdering av kollektivtrafiknätets 
effektivitet, kvalitet och finansiering samt, 
i förekommande fall, ge information om 
eventuella beviljade ensamrätters art och 
omfattning. Medlemsstaterna ska 
underlätta central tillgång till dessa 
rapporter, exempelvis via en gemensam 
webbportal. Kommissionen ska 
sammanställa en sammanfattning av 
dessa rapporter på samtliga arbetsspråk 
och översända dem till rådet och 
parlamentet.”

Or. fr
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Ändringsförslag 105
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Varje behörig myndighet ska en gång 
om året offentliggöra en samlad rapport om 
den allmänna trafikplikten inom sitt 
behörighetsområde, startdagen och 
löptiden för avtalen om allmän trafik, de 
utvalda kollektivtrafikföretagen samt om 
ersättningar och ensamrätt som dessa 
kollektivtrafikföretag beviljats som 
kompensation. I rapporten ska åtskillnad 
göras mellan busstrafik och spårbunden 
trafik, den ska möjliggöra kontroll och 
utvärdering av kollektivtrafiknätets 
effektivitet, kvalitet och finansiering samt, 
i förekommande fall, ge information om 
eventuella beviljade ensamrätters art och 
omfattning. Medlemsstaterna ska 
underlätta central tillgång till dessa 
rapporter, exempelvis via en gemensam 
webbportal.”

”1. Varje behörig myndighet ska en gång 
om året offentliggöra en samlad rapport om 
den allmänna trafikplikten inom sitt 
behörighetsområde, startdagen och 
löptiden för avtalen om allmän trafik, de 
utvalda kollektivtrafikföretagen samt om 
ersättningar och ensamrätt som dessa 
kollektivtrafikföretag beviljats som 
kompensation. Denna rapport ska ange i 
vad mån de erhållna resultaten följs samt 
fastställa samtliga indikatorer när det 
gäller transporttjänster, framför allt 
punktlighet, tillförlitlighet, renhållning, 
kundnöjdhet på basis av en offentlig 
undersökning samt miniminivå av 
kapacitetsutnyttjande. I rapporten ska 
åtskillnad göras mellan busstrafik och 
spårbunden trafik, den ska möjliggöra 
kontroll och utvärdering av 
kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet 
och finansiering samt, i förekommande 
fall, ge information om eventuella 
beviljade ensamrätters art och omfattning. 
Medlemsstaterna ska underlätta central 
tillgång till dessa rapporter, exempelvis via 
en gemensam webbportal.”

Or. fr

Ändringsförslag 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8 – led b
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 8 – punkt 2a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2a. Avtal om allmän trafik för 
kollektivtrafik på järnväg som 
direkttilldelas under perioden 1 januari 
2013–2 december 2019 får fortsätta tills 
de löper ut. Under inga omständigheter 
får de dock fortsätta att gälla efter den 31
december 2022.”

”2a. Avtal om allmän trafik för 
kollektivtrafik på järnväg som 
direkttilldelas efter denna förordnings 
ikraftträdande får inte fortsätta att gälla 
efter den 3 december 2019.”

Or. en

Ändringsförslag 107
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Den konsoliderade versionen ska vara 
tillgänglig inom tre månader efter 
förordningens ikraftträdande.

Or. fr


