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Ændringsforslag 21
Frédéric Daerden

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I løbet af det seneste årti har væksten i 
passagertransporten med jernbane været
utilstrækkelig til at øge jernbanesektorens 
andel af transportmarkedet i forhold til 
biler og luftfart. Den andel på 6 % af 
passagertransporten, som 
jernbanesektoren i Den Europæiske 
Union tegner sig for, har ligget 
forholdsvis stabilt. Passagertjenesterne i 
jernbanesektoren har hverken med 
hensyn til udbud eller kvalitet kunnet 
holde trit med udviklingen i behovene.

(1) I løbet af det seneste årti har væksten i 
passagertransporten med jernbane været
tilstrækkelig til at øge jernbanesektorens 
andel af transportmarkedet for 
indlandstransport for så vidt angår 
gennemsnittet for gruppen af 
medlemsstater i EU-15, men ikke for så 
vidt angår gennemsnittet for de 
medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 
2007. Ændringer i jernbanernes andel er 
ikke forbundet med de 
forvaltningsstrukturer, der er indført.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til jernbanesektorens andel af indlandstransporten rapporterer Eurostat 
følgende: EU-15: 2001: 6,7 %, 2010: 7,4 %; nye medlemsstater: 2001: 7,4 %, 2010: 5,1 %. 
Udbud og kvalitet er desuden fulgt godt med i mange medlemsstater. I nogle medlemsstater er 
andelen faldet, og i andre har der været store stigninger. Sidst, men ikke mindst, er der ingen 
forbindelse og ingen beviser for årsagssammenhæng mellem forvaltningsstruktur og andel.

Ændringsforslag 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Adskillige undersøgelser og 
spørgeskemaer har påvist, at man i 
medlemsstater, som har åbnet deres 
markeder for indenlandsk 
passagertransport, eksempelvis Sverige og 
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Det Forenede Kongerige, har oplevet, at 
jernbanemarkedet er vokset, herunder er 
tilfredsheden blandt passagerer og 
personale steget.

Or. en

Ændringsforslag 23
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 
om oprettelse af et fælles europæisk 
jernbaneområde oprettes et fælles 
europæisk jernbaneområde med fælles 
regler for forvaltning af 
jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere, for finansiering af 
infrastruktur og afgifter, for betingelserne 
for adgang til jernbaneinfrastruktur og 
tjenester og for tilsyn med 
jernbanemarkedet. Med alle disse 
elementer på plads er det nu muligt at 
fuldføre åbningen af EU’s jernbanemarked 
og gennemføre en reform af 
infrastrukturforvalteres forvaltning for at 
sikre lige adgang til infrastrukturen.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 
om oprettelse af et fælles europæisk 
jernbaneområde oprettes et fælles 
europæisk jernbaneområde med fælles 
regler for forvaltning af 
jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere, for finansiering af 
infrastruktur og afgifter, for betingelserne 
for adgang til jernbaneinfrastruktur og 
tjenester og for tilsyn med 
jernbanemarkedet. Med alle disse 
elementer på plads er det nu muligt at 
fuldføre åbningen af EU’s jernbanemarked 
og gennemføre en reform af 
infrastrukturforvalteres forvaltning for at 
sikre lige adgang til infrastrukturen med 
henblik på at forbedre kvaliteten af 
jernbanetjenesterne i hele Europa og 
samtidig sikre de sociale og 
ansættelsesmæssige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Åbningen af markedet for 
indenlandsk passagertransport vil få en 
positiv effekt på funktionen af det 
europæiske jernbanemarked. Dette vil 
medføre større fleksibilitet og flere 
muligheder for virksomheder og 
passagerer. Jernbanepersonalet vil også 
nyde godt af åbningen, da det vil forbedre 
deres muligheder for at yde deres tjenester 
til nye aktører på markedet. Erfarne 
arbejdstagere kan skabe en merværdi for 
de nye aktører, som kan føre til bedre 
arbejdsforhold.

Or. en

Ændringsforslag 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Medlemsstaterne er ansvarlige for 
organisationen af deres arbejdsmarkeder 
for jernbanepersonale. De skal dog sørge 
for, at den måde, arbejdsmarkedet er 
organiseret på, ikke nedsætter tjenestens 
kvalitet. I de europæiske love er der 
allerede klare rammer for beskyttelsen af 
jernbanearbejdere.

Or. en

Ændringsforslag 26
Frédéric Daerden

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør sikres bedre koordination 
mellem infrastrukturforvaltere og 
jernbanevirksomheder gennem 
oprettelsen af et koordinationsudvalg for 
at opnå en effektiv forvaltning og 
anvendelse af infrastrukturen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning tilfører ingen merværdi til den endelige udgave af denne tekst. Den er blot 
en påmindelse om rendezvousklausulen fra det omarbejdningsdirektiv, der går forud for 
Kommissionens aktuelle forslag.

Ændringsforslag 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne bør også sikre, at alle 
funktioner, der er nødvendige for en 
bæredygtig drift, vedligeholdelse og 
udvikling af jernbaneinfrastrukturen, 
forvaltes på en konsekvent måde af 
infrastrukturforvalteren selv.

(6) Medlemsstaterne bør også sikre, at alle 
funktioner, der er nødvendige for en 
bæredygtig drift, vedligeholdelse og 
udvikling af jernbaneinfrastrukturen, 
forvaltes på en konsekvent måde af 
infrastrukturforvalteren selv, hvilket ikke 
udelukker, at der findes flere forvaltere i 
en medlemsstat, der forvalter separate 
linjer eller afsnit heraf.

Or. pl

Begrundelse

Den foreslåede nye ordlyd af definitionen på en infrastrukturforvalter kan i den foreslåede 
form i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2012/34/UE, skabe tvivl om, hvorvidt der kan findes flere 
forvaltere i en medlemsstat.
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Ændringsforslag 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Vertikalt integrerede virksomheder 
kan aldrig have den nødvendige 
uafhængighed mellem 
infrastrukturforvalteren og 
jernbanevirksomheden. Strukturen kan 
derfor medføre krydssubsidiering, hvilket 
er til hinder for princippet om lige vilkår 
og fører til konkurrenceforvridning.

Or. en

Ændringsforslag 29
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Under hensyntagen til nettenes 
forskelligartethed med hensyn til størrelse 
og tæthed og de nationale og lokale eller 
regionale myndigheders forskellige 
organisationsstrukturer og deres 
respektive erfaringer med at åbne op for 
et marked bør hver medlemsstat gives 
tilstrækkelig fleksibilitet til at organisere 
sit net på en sådan måde, at der kan 
opnås en sammensætning af tjenester med 
åben adgang og tjenester, der ydes i 
henhold til kontrakter om offentlige 
tjenester for at sikre let tilgængelige 
tjenester af høj kvalitet for alle 
passagerer.

Or. de
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Ændringsforslag 30
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Under hensyntagen til nettenes 
forskelligartethed med hensyn til størrelse 
og tæthed og de nationale og lokale eller 
regionale myndigheders forskellige 
organisationsstrukturer og deres 
respektive erfaringer med at åbne op for 
et marked bør hver medlemsstat gives 
tilstrækkelig fleksibilitet til at organisere 
sit net på en sådan måde, at der kan 
opnås en sammensætning af tjenester med 
åben adgang og tjenester, der ydes i 
henhold til kontrakter om offentlige 
tjenester for at sikre let tilgængelige 
tjenester af høj kvalitet for alle 
passagerer.

Or. de

Ændringsforslag 31
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når EU-jernbanevirksomhederne 
gives ret til adgang til jernbaneinfrastruktur 
i alle medlemsstater med henblik på at 
udføre indenlandske 
passagertransporttjenester, kan det få 
konsekvenser for tilrettelæggelsen og 
finansieringen af passagertransport med 
jernbane i henhold til en kontrakt om 
offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at begrænse retten til 
adgang i de tilfælde, hvor den vil skabe 
ubalance i den økonomiske ligevægt i 

(14) Når EU-jernbanevirksomhederne 
gives ret til adgang til jernbaneinfrastruktur 
i alle medlemsstater med henblik på at 
udføre indenlandske 
passagertransporttjenester, kan det få 
konsekvenser for tilrettelæggelsen og 
finansieringen af passagertransport med 
jernbane i henhold til en kontrakt om 
offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at begrænse retten til 
adgang i de tilfælde, hvor den vil have 
negative konsekvenser for kvaliteten og 
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sådanne kontrakter om offentlig tjeneste, 
og hvor det relevante tilsynsorgan har 
godkendt det.

tilgængeligheden af tjenesten eller skabe 
ubalance i den økonomiske ligevægt i 
sådanne kontrakter om offentlig tjeneste, 
og hvor det relevante tilsynsorgan har 
godkendt det.

Or. en

Ændringsforslag 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Tilsynsorganerne bør vurdere de 
potentielle økonomiske virkninger af 
indenlandsk passagertransport, der udføres 
i henhold til bestemmelserne om åben 
adgang, for eksisterende kontrakter om 
offentlig tjeneste efter anmodning fra 
interesserede parter og på grundlag af en 
objektiv økonomisk analyse.

(15) Tilsynsorganerne bør vurdere de 
potentielle økonomiske virkninger af 
indenlandsk passagertransport, der udføres 
i henhold til bestemmelserne om åben 
adgang, for eksisterende kontrakter om 
offentlig tjeneste samt den potentielle 
økonomiske betydning af en ny eller 
ændret kontrakt om offentlig tjeneste 
angående tjenester, der udføres i henhold 
til bestemmelserne om åben adgang af 
jernbanevirksomheder, der har fået 
adgang til jernbaneinfrastruktur i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i dette 
direktiv, efter anmodning fra interesserede 
parter og på grundlag af en objektiv 
økonomisk analyse.

Or. en

Begrundelse

Den potentielle økonomiske betydning af en ny kontrakt om offentlig tjeneste eller udvidelsen 
af gyldighedsområdet for en eksisterende kontrakt om offentlig tjeneste på en rute, hvorpå en 
operatør gennem åben adgang leverer en tjeneste, bør også vurderes af tilsynsorganerne.

Ændringsforslag 33
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ved vurderingen af, om der vil opstå 
ubalance i den økonomiske ligevægt i en 
kontrakt om offentlig tjeneste, bør der 
tages hensyn til forud fastlagte kriterier. 
Sådanne kriterier og de nærmere 
bestemmelser for den procedure, der skal 
følges, kan ændres over tid, navnlig i lyset 
af erfaringerne hos tilsynsorganer, 
kompetente myndigheder og 
jernbanevirksomheder, og kan tage højde 
for de særlige karakteristika, der er knyttet 
til indenlandsk passagertransport.

(17) Ved vurderingen af, om der vil opstå 
ubalance i den økonomiske ligevægt i en 
kontrakt om offentlig tjeneste eller en 
tjeneste leveret af jernbanevirksomheder,
der har fået adgang til 
jernbaneinfrastruktur i henhold til artikel 
10, stk. 2, i dette direktiv, bør der tages 
hensyn til forud fastlagte kriterier. Sådanne 
kriterier og de nærmere bestemmelser for 
den procedure, der skal følges, kan ændres 
over tid, navnlig i lyset af erfaringerne hos 
tilsynsorganer, kompetente myndigheder 
og jernbanevirksomheder, og kan tage 
højde for de særlige karakteristika, der er 
knyttet til indenlandsk passagertransport.

Or. en

Begrundelse

Den potentielle økonomiske betydning af en ny kontrakt om offentlig tjeneste eller udvidelsen 
af gyldighedsområdet for en eksisterende kontrakt om offentlig tjeneste på en rute, hvorpå en 
operatør gennem åben adgang leverer en tjeneste, bør også vurderes af tilsynsorganerne.

Ændringsforslag 34
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Med henblik på at fastslå, om 
kvaliteten af en tjeneste, der leveres inden 
for rammerne af en kontrakt om offentlig 
tjeneste, ville blive bragt i fare af en 
tjeneste, der blev leveret gratis inden for 
samme net, bliver kontrolorganerne nødt 
til at tage højde for indvirkningen på 
nettet, vedligeholdelsen af forbindelserne, 
punktligheden, tilgængeligheden, 
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prisoverkommeligheden og adgangen 
vedrørende de tjenester, der er omfattet af 
kontrakten om offentlig tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 35
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at gøre jernbanetransport mere 
attraktiv for passagerer bør 
medlemsstaterne kunne pålægge 
jernbanevirksomheder, der udfører 
indenlandsk passagertransport, at deltage i 
en ordning med fælles information og 
integrerede billetsystemer i forbindelse 
med billetudstedelse, gennemgående 
billetter og reservationer. Hvis der 
etableres en sådan ordning, bør det sikres, 
at den ikke skaber markedsforvridning
eller forskelsbehandling mellem 
jernbanevirksomheder.

(19) For at gøre jernbanetransport mere 
attraktiv for passagerer bør 
medlemsstaterne pålægge 
jernbanevirksomheder, der udfører 
indenlandsk passagertransport, at deltage i 
en ordning med fælles information og 
integrerede billetsystemer i forbindelse 
med billetudstedelse, gennemgående 
billetter og reservationer, herunder alle 
samfundsmæssige krav. Billettjenesten 
bør ikke skabe barrierer for 
handicappede, ældre, familier eller
personer med behov for særlig støtte.

Or. en

Ændringsforslag 36
Frédéric Daerden

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen skal vurdere dette 
direktivs indvirkning på udviklingen af 
arbejdsmarkedet for 
jernbanemedarbejdere.

Or. en
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Begrundelse

Dette forslag til en ny betragtning er inspireret af ændringsforslag 12 i TRAN-ordførerens 
udkast til betænkning, idet det pålægger Kommissionen at analysere dette direktivs betydning 
for jernbanemedarbejdere. Analysen bør dog omfatte alle jernbanemedarbejdere (ikke kun 
togpersonale) og bør bevare sin fleksibilitet med hensyn til, hvilke opfølgende 
foranstaltninger Kommissionen eventuelt bør tilskyndes til at foreslå.

Ændringsforslag 37
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere bør i deres 
sikkerhedskultur indarbejde en "retfærdig 
kultur" for aktivt at tilskynde personalet 
til at indberette sikkerhedsrelaterede 
ulykker, hændelser eller kollisioner 
afværget i sidste øjeblik uden at blive 
udsat for straf eller forskelsbehandling. I 
en retfærdig kultur kan 
jernbaneindustrien tage ved lære af 
ulykker, hændelser og kollisioner 
afværget i sidste øjeblik og dermed 
forbedre sikkerheden på jernbanen for 
arbejdere og rejsende passagerer.

Or. en

Ændringsforslag 38
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det er afgørende for 
jernbanesikkerheden og en fair 
konkurrence, at reglerne om 
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lokomotivføreres arbejdstid og 
hvileperioder overholdes. På et åbent 
europæisk jernbanemarked med stadig 
flere grænseoverskridende aktiviteter er 
det nødvendigt at kontrollere 
overholdelsen af reglerne om arbejdstid 
og hvileperioder og at håndhæve dem. De 
nationale sikkerhedsmyndigheder bør 
have til opgave at kontrollere og 
håndhæve disse regler, og Kommissionen 
bør foreslå regler og obligatoriske og 
regelmæssige kontroller. Dette kan 
imidlertid kun gennemføres ved hjælp af 
en elektronisk anordning om bord på 
toget, der registrerer lokomotivføreres 
arbejdstid og hvileperioder.

Or. de

Ændringsforslag 39
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Med henblik på at færdiggøre det 
fælles europæiske jernbaneområde og i 
lyset af konkurrencen i sektoren støtter og 
tilskynder Kommissionen aktivt dialogen 
på EU-plan mellem arbejdsmarkedets 
parter for at sikre, at jernbanearbejdere 
beskyttes bedre mod uønskede virkninger 
af markedsåbningen og for at udvikle 
fælles løsninger på de udfordringer, der 
opstår som følge af gennemførelsen af 
den fjerde jernbanepakke. I denne 
forbindelse skal der tages særligt hensyn 
til den psykiske og sociale belastning, som 
forandringer kan indebære for det berørte 
personale.

Or. de
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Ændringsforslag 40
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Åbningen af markedet for 
personbefordring med jernbane og 
videreudviklingen af det fælles 
europæiske jernbaneområde må under 
ingen omstændigheder føre til en 
forværring af de sociale forhold for 
arbejdstagerne inden for sektoren og give 
anledning til social dumping. Derfor bør 
vilkårene for åbningen af markederne 
fastsættes, herunder navnlig for 
medlemsstaternes anvendelse af kollektive 
overenskomster på deres territorium.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Kommissionen sikrer, at 
medlemsstaterne på fuldstændig og 
korrekt vis håndhæver bestemmelserne i 
Rådets direktiv 2005/47/EF af 18. juli 
2005 vedrørende aftalen mellem 
Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner 
(CER) og Det Europæiske 
Transportarbejderforbund (ETF) om visse 
aspekter af betingelserne for anvendelse 
af mobile arbejdstagere, der udfører 
interoperable grænseoverskridende 
tjenester i jernbanesektoren, navnlig for 
så vidt angår sikkerheden for sådanne 
arbejdstagere.
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Or. de

Ændringsforslag 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) Det er afgørende for 
jernbanesikkerheden og en fair 
konkurrence, at reglerne om 
lokomotivføreres arbejdstid, køretid og 
hvileperioder overholdes. På et åbent 
europæisk jernbanemarked med stadig 
flere grænseoverskridende aktiviteter er 
det nødvendigt at kontrollere 
overholdelsen af reglerne om køretid og 
hvileperioder og at håndhæve dem. De 
nationale sikkerhedsmyndigheder bør 
have til opgave at kontrollere og 
håndhæve disse regler, og Kommissionen 
bør foreslå regler og obligatoriske og 
regelmæssige kontroller. Dette kan 
imidlertid kun gennemføres ved hjælp af 
en elektronisk anordning om bord på 
toget, der registrerer lokomotivføreres 
arbejdstid og hvileperioder.

Or. de

Ændringsforslag 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19d) Medlemsstaterne bør i lyset af 
udviklingen inden for det fælles 
europæiske jernbaneområde og åbningen 
af markedet for jernbanetransport 
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anvende repræsentative kollektive aftaler, 
der er indgået mellem arbejdsmarkedets 
parter, dog med forbehold af national ret 
og de gældende kollektive aftaler, for at 
undgå social dumping og illoyal 
konkurrence.

Or. de

Ændringsforslag 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 19 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19e) Togpersonale er en faggruppe inden 
for jernbanesektoren, der udfører 
sikkerhedsrelevante opgaver. Traditionelt 
udfører dette personale operationelle 
sikkerhedsopgaver inden for 
jernbanesystemet, og det er ansvarligt for 
passagerernes komfort og sikkerhed om 
bord på togene. En certificering svarende 
til lokomotivføreres certificering er nyttig 
med hensyn til at sikre et højt 
kvalifikations- og kompetenceniveau og 
anerkende disse faggruppers betydning 
for sikre jernbanetjenester, men også for 
at fremme arbejdstagernes mobilitet.

Or. de

Ændringsforslag 45
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 19 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19f) Kommissionen bør vurdere 
virkningerne af dette direktiv på 
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udviklingen af arbejdsmarkedet for 
togpersonale og foreslå nye 
lovgivningsmæssige foranstaltninger om 
certificering af dette togpersonale.

Or. de

Ændringsforslag 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”infrastrukturforvalter”: ethvert organ eller 
enhver virksomhed, der sørger for 
udvikling, drift og vedligeholdelse af 
jernbaneinfrastruktur på et net; udvikling 
omfatter netplanlægning, finansiel 
planlægning og investeringsplanlægning 
samt opbygning og opgraderinger af 
infrastrukturen; drift af infrastruktur 
omfatter alle elementer i proceduren for 
kanaltildeling, herunder både fastlæggelse 
og vurdering af, hvad der står til rådighed, 
samt tildeling af individuelle kanaler, 
trafikstyring og infrastrukturafgifter, 
herunder fastlæggelse og opkrævning af 
afgifter; vedligeholdelse omfatter fornyelse 
af infrastruktur og andre former for 
forvaltning af aktiver”

”infrastrukturforvalter”: ethvert organ eller 
enhver virksomhed, der især sørger for 
udvikling, drift og vedligeholdelse af 
jernbaneinfrastruktur på et net; udvikling 
omfatter netplanlægning, finansiel 
planlægning og investeringsplanlægning 
samt opbygning og opgraderinger af 
infrastrukturen; drift af infrastruktur 
omfatter alle elementer i proceduren for 
kanaltildeling, herunder både fastlæggelse 
og vurdering af, hvad der står til rådighed, 
samt tildeling af individuelle kanaler, 
trafikstyring og infrastrukturafgifter, 
herunder fastlæggelse og opkrævning af 
afgifter; vedligeholdelse omfatter fornyelse 
af infrastruktur og andre former for 
forvaltning af aktiver”

Or. pl

Begrundelse

I den ny udgave af definitionen på en "infrastrukturforvalter" foreslås detaljerede oplysninger 
om forvalterens funktioner, herunder ved at slette udtrykket "især" i den nuværende 
definition, hvilket medfører, at den ny opgørelse over forvalterens funktioner vil være lukket.
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Ændringsforslag 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Nr. 5 udgår. udgår

Or. pl

Begrundelse

Det er problematisk for lande med ydre grænser med et tredjeland, at punktet om en 
definition på international transport udgår. Der er en risiko for et juridisk tomrum.

Ændringsforslag 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 6, stk. 2, udgår. udgår

Or. pl

Begrundelse

Det er for vidtrækkende at fjerne bestemmelsen, der tillader organisering af forvaltertjenester 
og transporttjenester i en enkelt virksomhed, til trods for regnskabsmæssig adskillelse mellem 
dem. Fjernelsen af denne bestemmelse vil få vidtrækkende negative konsekvenser 
(administrative, finansielle, juridiske, sociale) for en række jernbaneselskaber, der opererer 
godt og effektivt på EU-markedet.

Ændringsforslag 49
Jutta Steinruck
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. [...] udgår
__________________
10 EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

Or. de

Ændringsforslag 50
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – nr. 2
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal også sikre, at den 
eller de samme juridiske eller fysiske 
personer ikke har lov til:

Medlemsstaterne skal også sikre, at den 
eller de samme juridiske eller fysiske 
personer ikke har lov til direkte eller 
indirekte:

Or. fr

Ændringsforslag 51
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

at udpege medlemmer i bestyrelsen, 
direktionen eller andre organer, der 
repræsenterer en infrastrukturforvalter 
juridisk, og samtidig udøve direkte eller 
indirekte kontrol over, have finansielle 

at udpege medlemmer i bestyrelsen, 
direktionen, ledelsen, generaldirektoratet
eller andre organer, der repræsenterer en 
infrastrukturforvalter juridisk, og samtidig 
udøve direkte eller indirekte kontrol over, 
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interesser i eller udøve rettigheder over en 
jernbanevirksomhed

have finansielle interesser i eller udøve 
rettigheder over en jernbanevirksomhed

Or. fr

Ændringsforslag 52
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – nr. 3
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den person, der er omhandlet i stk. 2, 
er en medlemsstat eller et andet offentligt 
organ, anses to offentlige myndigheder, 
som er adskilte og retligt forskellige fra 
hinanden, og som udøver kontrol eller 
andre rettigheder som omhandlet i stk. 2 
over på den ene side en 
infrastrukturforvalter og på den anden side 
en jernbanevirksomhed, i forbindelse med 
gennemførelsen af denne artikel for at være 
den eller de samme personer.

Hvis den person, der er omhandlet i stk. 2, 
er en medlemsstat eller et andet offentligt 
organ, anses to offentlige myndigheder, 
som er adskilte og retligt forskellige fra og 
uafhængige af hinanden, og som udøver 
kontrol eller andre rettigheder som 
omhandlet i stk. 2 over på den ene side en 
infrastrukturforvalter og på den anden side 
en jernbanevirksomhed, i forbindelse med 
gennemførelsen af denne artikel for at være 
den eller de samme personer.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forudsat at der ikke opstår 
interessekonflikter, og at fortroligheden af 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
er sikret, kan infrastrukturforvalteren give 
specifikke udviklings-, fornyelses- og 

Forudsat at der ikke opstår 
interessekonflikter, og at fortroligheden af 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
er sikret, kan infrastrukturforvalteren give 
specifikke udviklings-, fornyelses- og 
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vedligeholdelsesarbejder, som han bevarer 
sine beslutningsbeføjelser over, i 
underentreprise til jernbanevirksomheder 
eller ethvert andet organ, der er underlagt 
infrastrukturforvalterens tilsyn.

vedligeholdelsesarbejder, som han bevarer 
sine beslutningsbeføjelser over, i 
underentreprise til jernbanevirksomheder 
eller ethvert andet organ, der er underlagt 
infrastrukturforvalterens tilsyn. Disse 
underentrepriser skal overholde reglerne 
for udbud og i givet fald offentlige udbud. 
Infrastrukturforvalteren er altid ansvarlig 
for arbejder, der udføres i 
underentreprise.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – nr. 5
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis infrastrukturforvalteren på datoen 
for dette direktivs ikrafttræden tilhører en 
vertikalt integreret virksomhed, kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
stk. 2, 3 og 4 i denne artikel. I så tilfælde 
skal den pågældende medlemsstat sikre, at 
infrastrukturforvalteren varetager alle de 
funktioner, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, og reelt er organisatorisk og 
beslutningsmæssigt uafhængig af alle 
jernbanevirksomheder i overensstemmelse 
med kravene i artikel 7a til 7c.

udgår

Or. en

Begrundelse

En vertikalt integreret virksomhed kan aldrig have den nødvendige uafhængighed mellem 
jernbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren og kan ikke sikre fuld gennemsigtighed i de 
finansielle strømme. Institutionel adskillelse er derfor den eneste løsning for at skabe et 
velfungerende europæisk jernbanemarked.
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Ændringsforslag 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – nr. 5
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis infrastrukturforvalteren på datoen for 
dette direktivs ikrafttræden tilhører en 
vertikalt integreret virksomhed, kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
stk. 2, 3 og 4 i denne artikel. I så tilfælde 
skal den pågældende medlemsstat sikre, at 
infrastrukturforvalteren varetager alle de 
funktioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
2, og reelt er organisatorisk og 
beslutningsmæssigt uafhængig af alle 
jernbanevirksomheder i overensstemmelse 
med kravene i artikel 7a til 7c.

Hvis infrastrukturforvalteren tilhører en 
vertikalt integreret virksomhed, kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
stk. 2, 3 og 4 i denne artikel. I så tilfælde 
skal den pågældende medlemsstat sikre, at 
infrastrukturforvalteren varetager alle de 
funktioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
2, og reelt er organisatorisk og 
beslutningsmæssigt uafhængig af alle 
jernbanevirksomheder i overensstemmelse 
med kravene i artikel 7a til 7c.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør også i fremtiden kunne vælge mellem en adskillelse af 
infrastrukturforvalteren og jernbanevirksomhederne og en integreret struktur.

Ændringsforslag 56
Frédéric Daerden

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 a til 7 e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. [...] udgår
__________________
12 EUT L 51 af 23.2.2012, s. 51.

Or. en
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Ændringsforslag 57
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – nr. 1
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalteren er organiseret i et 
organ, som er retligt adskilt fra alle 
jernbanevirksomheder eller 
holdingselskaber, der kontrollerer sådanne 
virksomheder, og fra andre retlige enheder 
i en vertikalt integreret virksomhed.

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalteren er organiseret i et 
organ, som er retligt adskilt fra og 
uafhængig af alle jernbanevirksomheder 
eller holdingselskaber, der kontrollerer 
sådanne virksomheder, og fra andre retlige 
enheder i en vertikalt integreret 
virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 7 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalterne opretter og 
organiserer koordinationsudvalg for hvert 
net. Medlemskab af dette udvalg skal i det 
mindste stå åbent for 
infrastrukturforvalteren, kendte ansøgere 
som omhandlet i artikel 8, stk. 3, og, efter 
anmodning, potentielle ansøgere, deres 
repræsentative organisationer, 
repræsentanter for brugerne af 
jernbanegodstransport og -
passagertransport og, hvor det er relevant, 
regionale og lokale myndigheder. 
Medlemsstaternes repræsentanter og det 
berørte tilsynsorgan indbydes til 

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalterne opretter og 
organiserer koordinationsudvalg for hvert 
net. Medlemskab af dette udvalg skal stå 
åbent for infrastrukturforvalteren, kendte 
ansøgere som omhandlet i artikel 8, stk. 3, 
og, efter anmodning, potentielle ansøgere, 
deres repræsentative organisationer, 
repræsentanter for brugerne af 
jernbanegodstransport og -
passagertransport og, hvor det er relevant, 
regionale og lokale myndigheder. 
Medlemsstaternes repræsentanter og det 
berørte tilsynsorgan indbydes til 
koordinationsudvalgets møder som 
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koordinationsudvalgets møder som 
observatører.

observatører.

Or. en

Ændringsforslag 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra a
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan begrænse retten 
til at skabe en ny eller ændret 
passagertransport under kontrakter om 
offentlig tjeneste, når de nye eller 
ændrede kontrakter om offentlig tjeneste 
skaber ubalance i den økonomiske 
ligevægt i de eksisterende tjenester, der 
leveres af jernbanevirksomheder, der har 
fået adgang til jernbaneinfrastruktur i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i dette 
direktiv. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne kan begrænse retten til at skabe en ny eller ændret kontrakt om offentlig 
tjeneste, hvis tilsynsorganet påviser de potentielle økonomiske konsekvenser af sådanne 
kontrakter for en tjeneste, der leveres af en operatør gennem åben adgang.

Ændringsforslag 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at vurdere, om der vil opstå ubalance i 
den økonomiske ligevægt i en kontrakt om 
offentlig tjeneste, skal det eller de relevante 
tilsynsorganer, jf. artikel 55, foretage en 
objektiv økonomisk analyse og basere sin 
afgørelse på forud fastlagte kriterier. De 
træffer afgørelse, efter at der inden for en 
måned efter underretningen om den 
planlagte passagertransport, jf. artikel 38, 
stk. 4, er indgivet en ansøgning fra:

For at vurdere, om der vil opstå ubalance i 
den økonomiske ligevægt i en kontrakt om 
offentlig tjeneste eller i en tjeneste leveret 
af jernbanevirksomheder, der har fået 
adgang til jernbaneinfrastruktur i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i dette 
direktiv i forbindelse med udarbejdelse af 
en ny kontrakt om offentlig tjeneste eller 
ændring af en eksisterende kontrakt om 
offentlig tjeneste, skal det eller de 
relevante tilsynsorganer, jf. artikel 55, 
foretage en objektiv økonomisk analyse og 
basere sin afgørelse på forud fastlagte 
kriterier. De træffer afgørelse, efter at der 
inden for en måned efter underretningen 
om den planlagte passagertransport, jf. 
artikel 38, stk. 4, er indgivet en ansøgning 
fra:

Or. en

Begrundelse

Den potentielle økonomiske betydning af en ny kontrakt om offentlig tjeneste eller udvidelsen 
af gyldighedsområdet for en eksisterende kontrakt om offentlig tjeneste på en rute, hvorpå en 
operatør gennem åben adgang leverer en tjeneste, bør også vurderes af tilsynsorganerne.

Ændringsforslag 61
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at vurdere, om der vil opstå ubalance i 
den økonomiske ligevægt i en kontrakt om 
offentlig tjeneste, skal det eller de relevante 
tilsynsorganer, jf. artikel 55, foretage en 
objektiv økonomisk analyse og basere sin 
afgørelse på forud fastlagte kriterier. De 

For at vurdere, om der vil opstå ubalance i 
den økonomiske ligevægt og 
tilgængeligheden og kvaliteten i en 
kontrakt om offentlig tjeneste, skal det eller 
de relevante tilsynsorganer, jf. artikel 55, 
foretage en objektiv økonomisk, 
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træffer afgørelse, efter at der inden for en 
måned efter underretningen om den 
planlagte passagertransport, jf. artikel 38, 
stk. 4, er indgivet en ansøgning fra:

samfundsmæssig og miljømæssig analyse, 
herunder en analyse af de 
ansættelsesmæssige vilkår, og basere sin 
afgørelse på forud fastlagte kriterier. De 
træffer afgørelse, efter at der inden for en 
måned efter underretningen om den 
planlagte passagertransport, jf. artikel 38, 
stk. 4, er indgivet en ansøgning fra:

Or. en

Ændringsforslag 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra b – litra d a (nyt)
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den jernbanevirksomhed, der har fået 
adgang til jernbaneinfrastruktur i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i dette 
direktiv

Or. en

Begrundelse

Den potentielle økonomiske betydning af en ny kontrakt om offentlig tjeneste eller udvidelsen 
af gyldighedsområdet for en eksisterende kontrakt om offentlig tjeneste på en rute, hvorpå en 
operatør gennem åben adgang leverer en tjeneste, bør også vurderes af tilsynsorganerne.

Ændringsforslag 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra c – litra d
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 11 – stk. 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

den jernbanevirksomhed, som ansøger om 
markedsadgang.

den jernbanevirksomhed, som ansøger om 
markedsadgang, eller som har fået adgang 
til jernbaneinfrastruktur i henhold til 
artikel 10, stk. 2, i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Den potentielle økonomiske betydning af en ny kontrakt om offentlig tjeneste eller udvidelsen 
af gyldighedsområdet for en eksisterende kontrakt om offentlig tjeneste på en rute, hvorpå en 
operatør gennem åben adgang leverer en tjeneste, bør også vurderes af tilsynsorganerne.

Ændringsforslag 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra c
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilsynsorganet beslutter, at den 
økonomiske balance i en tjeneste leveret 
af jernbanevirksomheder, der har fået 
adgang til jernbaneinfrastruktur i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i dette 
direktiv, bringes i ubalance af den 
påtænkte nye eller ændrede kontrakt om 
offentlig tjeneste, skal det anføre mulige 
ændringer i sådanne kontrakter eller 
komme med anbefalinger om 
kompensation af den berørte 
jernbanevirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Den potentielle økonomiske betydning af en ny kontrakt om offentlig tjeneste eller udvidelsen 
af gyldighedsområdet for en eksisterende kontrakt om offentlig tjeneste på en rute, hvorpå en 
operatør gennem åben adgang leverer en tjeneste, bør også vurderes af tilsynsorganerne.
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Ændringsforslag 65
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 – nr. 1
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 13a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan pålægge
jernbanevirksomheder, der udfører 
indenlandsk passagertransport, at deltage i 
en ordning med fælles information og 
integrerede billetsystemer i forbindelse 
med billetudstedelse, gennemgående 
billetter og reservationer, eller beslutte at 
beføje kompetente myndigheder til at 
etablere en sådan ordning, jf. dog 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1371/2007 og direktiv 2010/40/EU. Hvis 
der etableres en sådan ordning, sikrer 
medlemsstaterne, at den ikke skaber 
markedsforvridning eller 
forskelsbehandling mellem 
jernbanevirksomheder, og at den forvaltes 
af en offentlig eller privat retlig enhed, 
eller en sammenslutning af alle 
jernbanevirksomheder, der udfører 
passagertransport.

Medlemsstaterne pålægger
jernbanevirksomheder, der udfører 
indenlandsk passagertransport, at deltage i 
en ordning med fælles information og 
integrerede billetsystemer i forbindelse 
med billetudstedelse, gennemgående 
billetter og reservationer, eller beslutte at 
beføje kompetente myndigheder til at
etablere en sådan ordning, jf. dog 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1371/2007 og direktiv 2010/40/EU. Hvis 
der etableres en sådan ordning, sikrer 
medlemsstaterne, at den ikke skaber 
markedsforvridning eller 
forskelsbehandling mellem 
jernbanevirksomheder, og at den forvaltes 
af en offentlig eller privat retlig enhed, 
eller en sammenslutning af alle 
jernbanevirksomheder, der udfører 
passagertransport.

Or. en

Ændringsforslag 66
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I direktivets artikel 19, litra d), 
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foretages følgende ændring: 
"d) ikke er blevet dømt for alvorlige eller 
gentagne overtrædelser af bestemmelser 
på det social- og arbejdsretlige område, 
herunder forpligtelser i henhold til 
lovgivningen om sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen samt kollektive 
overenskomster, og forpligtelser i henhold 
til toldlovgivningen, når der er tale om en 
virksomhed, der ønsker at udføre 
grænseoverskridende godstransport, der 
er omfattet af toldprocedurer."

Or. sv

Ændringsforslag 67
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 b (nyt)
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. I artikel 19 indsættes følgende litra:
"e) er forpligtet til at gennemføre 
kollektive overenskomster, som er alment 
gældende eller anvendelige i en sektor i 
lighed med gældende praksis i 
medlemsstaterne, i de medlemsstater, hvor 
virksomheden agter at udføre aktiviteter."

Or. sv

Ændringsforslag 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 38 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ansøger agter at indgive en 
ansøgning om infrastrukturkapacitet med 
henblik på at udføre passagertransport, 
underretter den de relevante 
infrastrukturforvaltere og tilsynsorganer 
mindst 18 måneder, før den køreplan, som 
ansøgningen om kapacitet vedrører, træder 
i kraft. For at gøre det muligt for de 
relevante tilsynsorganer at vurdere den 
potentielle økonomiske betydning for 
eksisterende kontrakter om offentlig 
tjeneste skal tilsynsorganerne sikre, at 
enhver kompetent myndighed, der har 
forhandlet en kontrakt om 
passagertransport med jernbane på den 
pågældende rute i henhold til en kontrakt 
om offentlig tjeneste, alle andre berørte 
kompetente myndigheder med ret til at 
begrænse adgangen i henhold til artikel 11 
og enhver jernbanevirksomhed, der 
opfylder en kontrakt om offentlig tjeneste
på den rute, passagertransporten vedrører, 
underrettes herom hurtigst muligt og senest 
inden for fem dage.

Hvis en ansøger agter at indgive en 
ansøgning om infrastrukturkapacitet med 
henblik på at udføre passagertransport i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i dette 
direktiv eller at levere tjenester under en 
ny eller ændret kontrakt om offentlig 
tjeneste, underretter den de relevante 
infrastrukturforvaltere og tilsynsorganer 
mindst 18 måneder, før den køreplan, som 
ansøgningen om kapacitet vedrører, træder 
i kraft. For at gøre det muligt for de 
relevante tilsynsorganer at vurdere den 
potentielle økonomiske betydning for 
eksisterende kontrakter om offentlig 
tjeneste eller for tjenester leveret af den 
jernbanevirksomhed, der har fået adgang 
til jernbaneinfrastruktur i henhold til 
artikel 10, stk. 2, i dette direktiv, skal 
tilsynsorganerne sikre, at enhver kompetent 
myndighed, der har forhandlet en kontrakt 
om passagertransport med jernbane på den 
pågældende rute i henhold til en kontrakt 
om offentlig tjeneste eller en ny eller 
ændret kontrakt om offentlig tjeneste på 
en rute, der er fastlagt efter 
bestemmelserne om åben adgang, alle 
andre berørte kompetente myndigheder 
med ret til at begrænse adgangen i henhold 
til artikel 11 og enhver 
jernbanevirksomhed, der opfylder en 
kontrakt om offentlig tjeneste på den rute, 
passagertransporten vedrører, eller leverer 
en tjeneste i henhold til artikel 10, stk. 2, i 
dette direktiv, underrettes herom hurtigst 
muligt og senest inden for fem dage.

Or. en

Begrundelse

Den potentielle økonomiske betydning af en ny kontrakt om offentlig tjeneste eller udvidelsen 
af gyldighedsområdet for en eksisterende kontrakt om offentlig tjeneste på en rute, hvorpå en 
operatør gennem åben adgang leverer en tjeneste, bør også vurderes af tilsynsorganerne.
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Ændringsforslag 69
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ansøger agter at indgive en 
ansøgning om infrastrukturkapacitet med 
henblik på at udføre passagertransport, 
underretter den de relevante 
infrastrukturforvaltere og tilsynsorganer 
mindst 18 måneder, før den køreplan, som 
ansøgningen om kapacitet vedrører, træder 
i kraft. For at gøre det muligt for de 
relevante tilsynsorganer at vurdere den 
potentielle økonomiske betydning for 
eksisterende kontrakter om offentlig 
tjeneste skal tilsynsorganerne sikre, at 
enhver kompetent myndighed, der har 
forhandlet en kontrakt om 
passagertransport med jernbane på den 
pågældende rute i henhold til en kontrakt 
om offentlig tjeneste, alle andre berørte 
kompetente myndigheder med ret til at 
begrænse adgangen i henhold til artikel 11 
og enhver jernbanevirksomhed, der 
opfylder en kontrakt om offentlig tjeneste 
på den rute, passagertransporten vedrører, 
underrettes herom hurtigst muligt og senest 
inden for fem dage.

Hvis en ansøger agter at indgive en 
ansøgning om infrastrukturkapacitet med 
henblik på at udføre passagertransport, 
underretter den de relevante 
infrastrukturforvaltere og tilsynsorganer 
mindst 18 måneder, før den køreplan, som 
ansøgningen om kapacitet vedrører, træder 
i kraft. For at gøre det muligt for de 
relevante tilsynsorganer at vurdere den 
potentielle økonomiske, samfundsmæssige 
og miljømæssige betydning for 
eksisterende kontrakter om offentlig 
tjeneste skal tilsynsorganerne sikre, at 
enhver kompetent myndighed, der har 
forhandlet en kontrakt om 
passagertransport med jernbane på den 
pågældende rute i henhold til en kontrakt 
om offentlig tjeneste, alle andre berørte 
kompetente myndigheder med ret til at 
begrænse adgangen i henhold til artikel 11 
og enhver jernbanevirksomhed, der 
opfylder en kontrakt om offentlig tjeneste 
på den rute, passagertransporten vedrører, 
underrettes herom hurtigst muligt og senest 
inden for fem dage.

Or. en

Ændringsforslag 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Directive 2012/34/EC
Artikel 63 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2024 skal 
Kommissionen evaluere indvirkningen af 
dette direktiv på jernbanesektoren og 
forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen.

Senest den 31. december 2020 skal 
Kommissionen evaluere indvirkningen af 
dette direktiv på jernbanesektoren og 
forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen.

Or. en

Ændringsforslag 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 63 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger endvidere 
inden 2020, om organiseringen af det 
nationale arbejdsmarked hæmmer den 
videre åbning og integration af markedet 
samt kvaliteten af de tjenester, der leveres 
til kunderne. Kommissionen foreslår om 
nødvendigt nye lovgivningsmæssige 
foranstaltninger for at sikre lige vilkår for 
alle jernbanevirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 72
Frédéric Daerden

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2012/34/EF
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 63, stk. 1, indsættes følgende 
afsnit:
Senest 18 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden vurderer Kommissionen 
direktivets indvirkning på udviklingen af 
arbejdsmarkedet for 
jernbanemedarbejdere.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er inspireret af ændringsforslag 35 i TRAN-ordførerens udkast til 
betænkning, idet det forpligter Kommissionen til at analysere dette direktivs betydning for 
jernbanemedarbejdere. Analysen bør dog omfatte alle jernbanemedarbejdere (ikke kun 
togpersonale) og bør bevare sin fleksibilitet med hensyn til, hvilke opfølgende 
foranstaltninger Kommissionen eventuelt bør tilskyndes til at foreslå.

Ændringsforslag 73
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen de vigtigste nationale 
bestemmelser, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen de vigtigste nationale 
bestemmelser, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv.
Kommissionen udarbejder en årlig 
oversigt over denne kommunikation og 
videresender den til Rådet og Europa-
Parlamentet på alle arbejdssprog.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

3. Dette direktiv træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Det gøres tilgængeligt i den 
konsoliderede udgave senest tre måneder 
efter dets ikrafttræden.

Or. fr


