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Ändringsförslag 21
Frédéric Daerden

Förslag till direktiv
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 utbud och kvalitet.

(1) Under det senaste decenniet har 
järnvägstrafikens tillväxt varit tillräcklig 
för att öka dess andel av transporterna 
inom inrikestrafiken, genomsnittligt sett i 
medlemsstaterna i EU-15, men inte, 
genomsnittligt sett, i de medlemsstater 
som anslöts till unionen 2004 och 2007.
Förändringar i järnvägens andel står inte 
i samband med de aktuella 
förvaltningsstrukturerna.

Or. en

Motivering

När det gäller järnvägens andel inom inrikestrafiken rapporterar Eurostat följande: EU-15: 
2001: 6,7 procent, 2010: 7,4 procent. Nya medlemsstater: 2001: 7,4 procent, 2010: 
5,1 procent. Dessutom har utbudet och kvaliteten hållit jämna steg i många medlemsstater. I 
vissa medlemsstater har andelen minskat medan det i vissa andra har skett stora ökningar. 
Sist men inte minst finns det ingen korrelation och inga belägg för något orsakssamband 
mellan förvaltningsstrukturen och andelen.

Ändringsförslag 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Flera undersökningar och enkäter 
visar att i medlemsstater som har öppnat 
sina marknader för inrikes 
passagerartransport, såsom Sverige och 
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Storbritannien, växte 
järnvägsmarknaden, samtidigt som 
tillfredsställelsen hos passagerare och 
personal var större.

Or. en

Ändringsförslag 23
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/34/EU av den 
21 november 2012 om inrättande av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde 
inrättas ett gemensamt europeiskt 
järnvägsområde med gemensamma 
bestämmelser om styrningen av 
järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, 
finansiering av och avgifter för 
infrastruktur, villkor för tillträde till 
järnvägsinfrastruktur och järnvägstrafik 
samt tillsyn över järnvägsmarknaden. Med 
alla delar på plats är det nu möjligt att 
fullborda öppnandet av unionens 
järnvägsmarknad och reformera styrningen 
av infrastrukturförvaltare för att garantera 
lika tillträde till infrastrukturen.

(3) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/34/EU av den 
21 november 2012 om inrättande av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde 
inrättas ett gemensamt europeiskt 
järnvägsområde med gemensamma 
bestämmelser om styrningen av 
järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, 
finansiering av och avgifter för 
infrastruktur, villkor för tillträde till 
järnvägsinfrastruktur och järnvägstrafik 
samt tillsyn över järnvägsmarknaden. Med 
alla delar på plats är det nu möjligt att 
fullborda öppnandet av unionens 
järnvägsmarknad och reformera styrningen 
av infrastrukturförvaltare för att garantera 
lika tillträde till infrastrukturen, för att 
förbättra kvaliteten i järnvägstrafiken i 
hela Europa samtidigt som man värnar 
om social standard och arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Öppnandet av marknaden för inrikes 
passagerartransport kommer att ha positiv 
inverkan på hur den europeiska 
järnvägsmarknaden fungerar. Detta 
kommer att leda till större flexibilitet och 
fler möjligheter för företag och 
passagerare. Järnvägspersonal kommer 
också att gynnas av denna öppning, 
eftersom den kommer att förbättra deras 
möjligheter att tillhandahålla sina tjänster 
för nya aktörer på marknaden. Erfarna 
arbetstagare kan skapa ett mervärde för 
de nya aktörerna, och därmed erhålla 
bättre arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Medlemsstaterna är ansvariga för 
hur deras arbetsmarknader för 
järnvägspersonal är organiserade. De bör 
emellertid se till att arbetsmarknadens 
organisation inte skadar kvaliteten på 
tjänsterna. Europeiska lagar ger redan en 
tydlig ram för skyddet av 
järnvägspersonal.

Or. en

Ändringsförslag 26
Frédéric Daerden

Förslag till direktiv
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Bättre samordning mellan 
infrastrukturförvaltarna och 
järnvägsföretagen bör garanteras genom 
att det inrättas en samordningskommitté 
för att uppnå en effektiv förvaltning och 
användning av infrastrukturen.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skäl har inget mervärde för den slutliga versionen av denna text. Det är bara en 
påminnelse om den rendez-vous-klausul från det omarbetade direktivet som lett till det 
aktuella kommissionsförslaget. 

Ändringsförslag 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna ska också se till att 
alla uppgifter som är nödvändiga för 
hållbar drift, underhåll och utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen hanteras enhetligt 
av infrastrukturförvaltaren själv.

(6) Medlemsstaterna ska också se till att 
alla uppgifter som är nödvändiga för 
hållbar drift, underhåll och utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen hanteras enhetligt 
av infrastrukturförvaltaren själv, vilket inte 
förhindrar att en medlemsstat kan ha 
flera förvaltare som agerar på tilldelade 
linjer eller linjeavsnitt.

Or. pl

Motivering

Den i förslaget till artikel 3.2 i direktiv 2012/34/EU upptagna nya definitionen av termen 
infrastrukturförvaltare kan skapa osäkerhet i fråga om möjligheten att ha flera förvaltare i en 
och samma medlemsstat.

Ändringsförslag 28
Philippe De Backer, Phil Bennion
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Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Vertikalt integrerade företag kan 
aldrig ha det nödvändiga oberoendet 
mellan infrastrukturförvaltaren och 
järnvägsföretaget. Strukturen kan därför 
leda till korssubventionering, vilket 
motverkar rättvisa villkor och leder till 
snedvridning av konkurrensen. 

Or. en

Ändringsförslag 29
Georges Bach

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med tanke på skillnaderna mellan 
näten i fråga om storlek och belastning 
och mellan hur nationella och lokala eller 
regionala myndigheter är organiserade 
och vilka erfarenheter de har av 
marknadsöppnandet måste varje 
medlemsstat ges tillräckligt med 
flexibilitet för att organisera sitt nät på ett 
sätt som möjliggör en optimal blandning 
av tjänster som tillhandahålls på grundval 
av öppet tillträde och tjänster som erbjuds 
enligt avtal om allmän trafik, i syfte att 
säkerställa att alla passagerare enkelt får 
tillgång till tjänster av hög kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 30
Jutta Steinruck
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Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med tanke på skillnaderna mellan 
näten i fråga om storlek och belastning 
och mellan hur nationella och lokala eller 
regionala myndigheter är organiserade 
och vilka erfarenheter de har av 
marknadsöppnandet bör varje 
medlemsstat ges tillräckligt med 
flexibilitet för att organisera sitt nät på ett 
sätt som möjliggör en optimal blandning 
av tjänster som tillhandahålls på grundval 
av öppet tillträde och tjänster som erbjuds 
enligt avtal om allmän trafik, i syfte att 
säkerställa att alla passagerare enkelt får 
tillgång till tjänster av hög kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 31
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Att unionens järnvägsföretag beviljas 
tillträdesrätt till järnvägsinfrastruktur i alla 
medlemsstater för att bedriva inhemsk 
persontrafik kan påverka organisationen 
och finansieringen av persontrafik på 
järnväg som bedrivs inom ramen för ett 
avtal om allmän trafik. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att begränsa denna 
tillträdesrätt om den skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten i sådana avtal om 
allmän trafik och om det berörda 
regleringsorganet har godkänt detta.

(14) Att unionens järnvägsföretag beviljas 
tillträdesrätt till järnvägsinfrastruktur i alla 
medlemsstater för att bedriva inhemsk 
persontrafik kan påverka organisationen 
och finansieringen av persontrafik på 
järnväg som bedrivs inom ramen för ett 
avtal om allmän trafik. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att begränsa denna 
tillträdesrätt om den skulle äventyra 
kvaliteten på tjänsterna och 
tillgängligheten även i avlägsna områden 
eller den ekonomiska jämvikten i sådana 
avtal om allmän trafik och om det berörda 
regleringsorganet har godkänt detta.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) På begäran av berörda parter och på 
grundval av en objektiv ekonomisk analys 
bör regleringsorgan bedöma den eventuella 
ekonomiska effekten av inrikes 
persontrafik som tillhandahålls enligt 
öppna tillträdesvillkor på befintliga avtal 
om allmän trafik.

(15) På begäran av berörda parter och på 
grundval av en objektiv ekonomisk analys 
bör regleringsorgan bedöma den eventuella 
ekonomiska effekten av inrikes 
persontrafik som tillhandahålls enligt 
öppna tillträdesvillkor på befintliga avtal 
om allmän trafik samt de potentiella 
ekonomiska effekterna av ett nytt eller 
förändrat avtal om allmän trafik på de 
tjänster som tillhandahålls enligt öppna 
tillträdesvillkor av järnvägsföretag som 
har beviljats tillträde till 
järnvägsinfrastruktur enligt artikel 10.2 i 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

De potentiella ekonomiska effekterna av ett nytt avtal om allmän trafik eller en utvidgad 
omfattning av ett befintligt avtal om allmän trafik på en sträcka där en operatör under öppna 
tillträdesvillkor tillhandahåller en tjänst bör också bedömas av regleringsorganen. 

Ändringsförslag 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bedömningen av om den ekonomiska 
jämvikten i avtalet om allmän trafik 
äventyras bör utgå från på förhand 
fastställda kriterier. Dessa kriterier och den 
närmare utformningen av förfarandet får 

(17) Bedömningen av om den ekonomiska 
jämvikten i avtalet om allmän trafik eller 
den tjänst som tillhandahålls av 
järnvägsföretag som har beviljats tillträde 
till järnvägsinfrastruktur enligt 
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utvecklas över tid, särskilt med hänsyn till 
erfarenheterna hos regleringsorgan, 
behöriga myndigheter och järnvägsföretag, 
och de kan beakta de särskilda 
egenskaperna hos inhemsk persontrafik.

artikel 10.2 i detta direktiv skulle
äventyras bör utgå från på förhand 
fastställda kriterier. Dessa kriterier och den 
närmare utformningen av förfarandet får 
utvecklas över tid, särskilt med hänsyn till 
erfarenheterna hos regleringsorgan, 
behöriga myndigheter och järnvägsföretag, 
och de kan beakta de särskilda 
egenskaperna hos inhemsk persontrafik.

Or. en

Motivering

De potentiella ekonomiska effekterna av ett nytt avtal om allmän trafik eller en utvidgad 
omfattning av ett befintligt avtal om allmän trafik på en sträcka där en operatör under öppna 
tillträdesvillkor tillhandahåller en tjänst bör också bedömas av regleringsorganen. 

Ändringsförslag 34
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att avgöra om kvaliteten på en 
tjänst som tillhandahålls inom ramen för 
ett avtal om allmän trafik skulle äventyras 
av en fritt tillhandahållen tjänst inom 
samma nät, behöver regleringsorganen ta 
hänsyn till effekterna på nätet, underhåll 
av förbindelserna, punktlighet, tillgång, 
överkomlighet och tillgänglighet när det 
gäller de tjänster som tillhandahålls inom 
ramen för avtalet om allmän trafik.

Or. en

Ändringsförslag 35
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att göra järnvägstrafik mer 
attraktiv för passagerare bör medlemsstater 
kunna kräva att järnvägsföretag som 
bedriver inhemsk persontrafik ska delta i 
ett gemensamt informationssystem och 
integrerat biljettsystem för leverans av 
biljetter, direktbiljetter och bokningar. Om 
ett sådant system införs bör det 
säkerställas att detta inte skapar 
snedvridning på marknaden eller leder till 
diskriminering mellan järnvägsföretag.

(19) För att göra järnvägstrafik mer 
attraktiv för passagerare bör medlemsstater 
kräva att järnvägsföretag som bedriver 
inhemsk och internationell persontrafik ska 
delta i ett gemensamt informations- och 
direktbiljettsystem för leverans av biljetter, 
direktbiljetter och bokningar inklusive alla 
sociala krav. Biljettjänsten bör inte skapa 
hinder för funktionshindrade, äldre, 
familjer eller personer som behöver 
särskilt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 36
Frédéric Daerden

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Kommissionen bör bedöma detta 
direktivs inverkan på hur 
arbetsmarknaden för järnvägspersonal 
utvecklas.

Or. en

Motivering

Detta förslag till skäl är inspirerat av ändringsförslag 12 i TRAN-föredragandens förslag till 
betänkande, och ålägger kommissionen att analysera de effekter som detta direktiv har för 
järnvägspersonal. En sådan analys bör dock gälla all järnvägspersonal (inte enbart 
ombordpersonal), och bör vara flexibel när det gäller vilka uppföljningsåtgärder 
kommissionen eventuellt ska uppmuntras att föreslå.

Ändringsförslag 37
Georges Bach
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Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare bör inom sin 
säkerhetskultur inrätta en ”rättvis kultur” 
för att aktivt uppmuntra personal att
rapportera säkerhetsrelaterade olyckor, 
tillbud och händelser som kunde ha lett 
till olyckor utan att utsättas för 
bestraffning eller diskriminering. En 
rättvis kultur möjliggör för 
järnvägsindustrin att lära av olyckor, 
tillbud och händelser som kunde ha lett 
till olyckor och därmed förbättra 
säkerheten på järnvägen för personal och 
passagerare.

Or. en

Ändringsförslag 38
Georges Bach

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Att reglerna för arbets- och vilotid 
för lokförare efterlevs är väsentligt för 
järnvägssäkerheten och för en rättvis 
konkurrens. På en öppen europeisk 
järnvägsmarknad med alltmer 
gränsöverskridande verksamhet är det 
nödvändigt att kontrollera och se till att 
arbets- och vilotiden respekteras. De 
nationella säkerhetsmyndigheterna bör ha 
till uppgift att kontrollera och se till att 
sådana regler efterlevs. Kommissionen 
bör föreslå regler och regelbundna 
obligatoriska kontroller. Detta är dock 
bara möjligt med en elektronisk 
färdskrivare ombord som registrerar 
lokförarnas arbets- och vilotid.
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Or. de

Ändringsförslag 39
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I syfte att slutföra det gemensamma 
europeiska järnvägsområdet och med 
tanke på konkurrensen inom sektorn ska 
kommissionen aktivt stödja och 
uppmuntra en social dialog på EU-nivå, 
så att järnvägspersonalen skyddas mot 
oönskade effekter av marknadsöppnandet 
och så att man gemensamt kan möta de 
utmaningar som följer av genomförandet 
av det fjärde järnvägspaketet. I detta 
sammanhang måste man särskilt beakta 
effekterna av den psykiska och sociala 
belastning som förändringen leder till för 
den berörda personalen.

Or. de

Ändringsförslag 40
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Öppnandet av marknaden för 
passagerartransporter på järnväg samt 
utvecklingen av det gemensamma 
europeiska järnvägsområdet bör inte 
under några omständigheter medföra 
försämrade sociala villkor för personalen 
inom sektorn och leda till social 
dumpning. För att uppnå detta bör man 
fastställa villkor för öppnandet av 
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marknaderna som särskilt inbegriper 
användning från medlemsstaternas sida 
av de kollektivavtal som gäller i deras 
land.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Kommissionen ska garantera 
fullständigt och korrekt genomförande av 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 
om avtalet mellan Europeiska 
järnvägsgemenskapen (CER) och 
Europeiska transportarbetarfederationen 
(ETF) om vissa aspekter av villkoren för 
anlitande av mobila arbetstagare i 
gränsöverskridande driftskompatibel 
trafik inom järnvägssektorn, särskilt 
personalens säkerhet.

Or. de

Ändringsförslag 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) Att reglerna för arbets-, kör- och 
vilotid för lokförare efterlevs är väsentligt 
för järnvägssäkerheten och för en rättvis 
konkurrens. På en öppen europeisk 
järnvägsmarknad med alltmer 
gränsöverskridande verksamhet är det 
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nödvändigt att kontrollera och se till att 
kör- och vilotiden respekteras. De 
nationella säkerhetsmyndigheterna bör ha 
till uppgift att kontrollera och se till att 
sådana regler efterlevs. Kommissionen 
bör föreslå regler och regelbundna 
obligatoriska kontroller. Detta är dock 
bara möjligt med en elektronisk 
färdskrivare ombord som registrerar 
lokförarnas kör- och vilotid.

Or. de

Ändringsförslag 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Skäl 19d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19d) Mot bakgrund av utvecklingen av 
det gemensamma europeiska 
järnvägsområdet och den fortsatta 
öppningen av järnvägsmarknaden bör 
medlemsstaterna, för att undvika social 
dumpning och illojal konkurrens, utan att 
det påverkar den nationella rätten och 
redan gällande kollektivavtal använda sig 
av representativa kollektivavtal som slutits 
mellan arbetsmarknadsparterna.

Or. de

Ändringsförslag 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Skäl 19e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19e) Ombordpersonal är en yrkesgrupp 
inom järnvägssektorn som utför 
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säkerhetsrelevanta uppgifter. Traditionellt 
utför sådan personal operativa 
säkerhetsuppgifter inom järnvägssystemet 
och ansvarar för passagerarnas komfort 
och säkerhet ombord. En certifiering 
liknande den för lokförare är 
ändamålsenlig för att garantera en hög 
kvalifikations- och kompetensnivå, 
erkänna denna yrkesgrupps betydelse för 
säkra järnvägstjänster och dessutom 
underlätta rörligheten för arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 45
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 19f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19f) Kommissionen bör bedöma 
konsekvenserna av detta direktiv för 
utvecklingen av arbetsmarknaden för 
tågpersonal och föreslå ny lagstiftning 
avseende certifieringen av tågpersonal.

Or. de

Ändringsförslag 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(2) infrastrukturförvaltare: varje organ 
eller företag som ansvarar för utveckling, 
drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur 
i ett nät. Utveckling omfattar nätplanering, 

”(2) infrastrukturförvaltare: varje organ 
eller företag som särskilt ansvarar för 
utveckling, drift och underhåll av 
järnvägsinfrastruktur i ett nät. Utveckling 
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finansierings- och investeringsplaner samt 
byggande och uppgraderingar av 
infrastrukturen. Drift av infrastrukturen 
omfattar alla inslagen i processen för 
tilldelning av tåglägen, både definition och 
bedömning av tillgänglighet och tilldelning 
av enskilda tåglägen, trafikledning och 
uttag av avgifter för infrastruktur, inklusive 
fastställande och uppbörd av avgifterna. 
Underhåll omfattar förnyelse av 
infrastrukturen och övriga verksamheter 
för förvaltning av tillgången.”

omfattar nätplanering, finansierings- och 
investeringsplaner samt byggande och 
uppgraderingar av infrastrukturen. Drift av 
infrastrukturen omfattar alla inslagen i 
processen för tilldelning av tåglägen, både 
definition och bedömning av tillgänglighet 
och tilldelning av enskilda tåglägen, 
trafikledning och uttag av avgifter för 
infrastruktur, inklusive fastställande och 
uppbörd av avgifterna. Underhåll omfattar 
förnyelse av infrastrukturen och övriga 
verksamheter för förvaltning av 
tillgången.”

Or. pl

Motivering

Den nya versionen av definitionen av termen ”infrastrukturförvaltare” utgör ett förslag till 
precisering av förvaltarfunktionerna bl.a. genom att ordet ”särskilt” utgår ur den nuvarande 
definitionen, vilket kommer att begränsa den nya förteckningen över förvaltarfunktioner.

Ändringsförslag 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 5 ska utgå. utgår

Or. pl

Motivering

Att låta punkten med definitionen av internationell trafik utgå skapar problem för de stater 
som har yttre järnvägar mot tredjeland. Det finns en risk för att en lucka i lagen uppstår.

Ändringsförslag 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 6.2 ska utgå. utgår

Or. pl

Motivering

Uteslutningen av den föreskrift som tillåter realiseringen av förvaltartjänster och 
transporttjänster inom ramen för ett och samma företag, trots att räkenskaperna dem emellan 
skiljts åt, är för långtgående. Att låta denna föreskrift utgå skulle få vidsträckta 
administrativa, finansiella, juridiska och sociala konsekvenser för flera järnvägsföretag med 
välfungerande och effektiv verksamhet på unionsmarknaden.

Ändringsförslag 49
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. [...] utgår
______________
10 EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

Or. de

Ändringsförslag 50
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen



AM\1004564SV.doc 19/33 PE519.766v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska också säkerställa 
att samma juridiska eller fysiska person 
eller personer inte tillåts att

2. Medlemsstaterna ska också säkerställa 
att samma juridiska eller fysiska person 
eller personer inte, direkt eller indirekt,
tillåts att

Or. fr

Ändringsförslag 51
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utse ledamöter till tillsynsorgan, 
styrelse eller organ som juridiskt företräder 
en infrastrukturförvaltare och samtidigt 
direkt eller indirekt utöva kontroll över, ha 
något ekonomiskt intresse i eller utöva 
någon rättighet avseende ett 
järnvägsföretag,

(b) utse ledamöter till tillsynsorgan, 
styrelse, direktion, generaldirektör eller 
organ som juridiskt företräder en 
infrastrukturförvaltare och samtidigt direkt 
eller indirekt utöva kontroll över, ha något 
ekonomiskt intresse i eller utöva någon 
rättighet avseende ett järnvägsföretag,

Or. fr

Ändringsförslag 52
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den person som avses i punkt 2 är en 
medlemsstat eller ett annat offentligt organ, 
ska två offentliga myndigheter som är 
separata och juridiskt åtskilda från 

3. Om den person som avses i punkt 2 är en 
medlemsstat eller ett annat offentligt organ, 
ska två offentliga myndigheter som är 
separata och juridiskt åtskilda från och 
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varandra och som utövar kontroll eller 
utövar andra rättigheter som anges i 
punkt 2 över infrastrukturförvaltaren å ena 
sidan eller järnvägsföretaget å andra sidan, 
inte anses vara samma person eller samma 
personer vid tillämpningen av denna 
artikel.

oberoende av varandra och som utövar 
kontroll eller utövar andra rättigheter som 
anges i punkt 2 över 
infrastrukturförvaltaren å ena sidan eller 
järnvägsföretaget å andra sidan, inte anses 
vara samma person eller samma personer 
vid tillämpningen av denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förutsatt att det inte uppstår någon 
intressekonflikt, och att det garanteras att 
kommersiellt känslig information 
behandlas konfidentiellt, får 
infrastrukturförvaltare lägga ut särskilda 
utvecklings-, förnyelse- och 
underhållsarbeten på entreprenad till 
järnvägsföretag eller andra organ som 
agerar under infrastrukturförvaltarens 
överinseende, men infrastrukturförvaltaren 
ska behålla befogenheten att fatta beslut 
om dessa arbeten.

4. Förutsatt att det inte uppstår någon 
intressekonflikt, och att det garanteras att 
kommersiellt känslig information 
behandlas konfidentiellt, får 
infrastrukturförvaltare lägga ut särskilda 
utvecklings-, förnyelse- och 
underhållsarbeten på entreprenad till 
järnvägsföretag eller andra organ som 
agerar under infrastrukturförvaltarens 
överinseende, men infrastrukturförvaltaren 
ska behålla befogenheten att fatta beslut 
om dessa arbeten. Utläggningen på 
entreprenad ska respektera reglerna för 
konkurrensutsatt upphandling och i 
förekommande fall offentlig upphandling. 
Infrastrukturförvaltaren ska vara fortsatt 
ansvarig för de arbeten som läggs ut på 
entreprenad.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Philippe De Backer, Phil Bennion
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om infrastrukturförvaltaren, vid 
ikraftträdandet av detta direktiv, tillhör ett 
vertikalt integrerat företag får 
medlemsstaterna bestämma att inte 
tillämpa punkterna 2–4 i denna artikel. I 
sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten se till att 
infrastrukturförvaltaren utför alla de 
uppgifter som avses i artikel 3.2 och har 
faktiskt organisatoriskt och beslutsmässigt 
oberoende från alla järnvägsföretag i 
enlighet med de krav som fastställs i 
artiklarna 7a till 7c.

utgår

Or. en

Motivering

Ett vertikalt integrerat företag kan aldrig ha det nödvändiga oberoendet mellan 
järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren och kan inte säkra full insyn i de finansiella 
flödena. Institutionell separation är därför den enda lösningen för att skapa en väl 
fungerande europeisk järnvägsmarknad.

Ändringsförslag 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om infrastrukturförvaltaren, vid 
ikraftträdandet av detta direktiv, tillhör ett 
vertikalt integrerat företag får 
medlemsstaterna bestämma att inte 
tillämpa punkterna 2–4 i denna artikel. I så 
fall ska den berörda medlemsstaten se till 

5. Om infrastrukturförvaltaren tillhör ett 
vertikalt integrerat företag får 
medlemsstaterna bestämma att inte 
tillämpa punkterna 2–4 i denna artikel. I så 
fall ska den berörda medlemsstaten se till 
att infrastrukturförvaltaren utför alla de 
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att infrastrukturförvaltaren utför alla de 
uppgifter som avses i artikel 3.2 och har 
faktiskt organisatoriskt och beslutsmässigt 
oberoende från alla järnvägsföretag i 
enlighet med de krav som fastställs i 
artiklarna 7a till 7c.

uppgifter som avses i artikel 3.2 och har 
faktiskt organisatoriskt och beslutsmässigt 
oberoende från alla järnvägsföretag i 
enlighet med de krav som fastställs i 
artiklarna 7a till 7c.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör även framöver ha möjlighet att välja mellan att avskilja 
infrastrukturförvaltningen från järnvägsföretagen respektive att upprätthålla en integrerad 
struktur.

Ändringsförslag 56
Frédéric Daerden

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artiklarna 7a–7e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. [...] utgår
____________________
12 EUT L 51, 23.2.2012, s. 51.

Or. en

Ändringsförslag 57
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltaren är organiserad i ett 
organ som är juridiskt skilt från alla 
järnvägsföretag eller holdingföretag som 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltaren är organiserad i ett 
organ som är juridiskt skilt från och 
oberoende av alla järnvägsföretag eller 
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kontrollerar sådana företag och från alla 
andra juridiska enheter i ett vertikalt 
integrerat företag.

holdingföretag som kontrollerar sådana 
företag och från alla andra juridiska 
enheter i ett vertikalt integrerat företag.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltare inrättar och 
organiserar samordningskommittéer för 
varje nät. Medlemskapet i denna kommitté 
ska minst vara öppet för 
infrastrukturförvaltaren, kända sökande i 
den mening som avses i artikel 8.3 och, på 
deras begäran, potentiella sökande, deras 
representativa organisationer, företrädare 
för användare av gods- och persontrafiken 
på järnvägarna och, i förekommande fall, 
regionala och lokala myndigheter. 
Medlemsstaternas företrädare och det 
berörda regleringsorganet ska bjudas in till 
samordningskommitténs möten som 
observatörer.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltare inrättar och 
organiserar samordningskommittéer för 
varje nät. Medlemskapet i denna kommitté 
ska vara öppet för infrastrukturförvaltaren, 
kända sökande i den mening som avses i 
artikel 8.3 och, på deras begäran, 
potentiella sökande, deras representativa 
organisationer, företrädare för användare 
av gods- och persontrafiken på järnvägarna 
och, i förekommande fall, regionala och 
lokala myndigheter. Medlemsstaternas 
företrädare och det berörda 
regleringsorganet ska bjudas in till 
samordningskommitténs möten som 
observatörer.

Or. en

Ändringsförslag 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna kan begränsa 
rättigheten att skapa nya eller förändrade 
passagerartjänster under avtal om allmän 
trafik när det nya eller förändrade avtalet 
om allmän trafik äventyrar den
ekonomiska jämvikten i de befintliga 
tjänster som tillhandahålls av 
järnvägsföretag som har beviljats tillträde 
till järnvägsinfrastruktur enligt 
artikel 10.2 i detta direktiv. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kan begränsa rätten att skapa ett nytt eller förändrat avtal om allmän trafik 
om regleringsorganet visar vilka de potentiella ekonomiska effekterna är av sådana avtal på 
en tjänst som tillhandahålls av en operatör under öppna tillträdesvillkor.

Ändringsförslag 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att avgöra om den ekonomiska 
jämvikten för ett avtal om allmän trafik 
skulle äventyras ska det eller de berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 göra 
en objektiv ekonomisk analys och grunda 
sitt beslut på i förväg fastställda kriterier. 
De ska avgöra detta efter en begäran, som 
ingetts inom en månad från informationen 
om den avsedda persontrafiken i enlighet 
med artikel 38.4, från någon av följande:

”För att avgöra om den ekonomiska 
jämvikten för ett avtal om allmän trafik 
eller för en tjänst som tillhandahålls av ett 
järnvägsföretag som har beviljats tillträde 
till järnvägsinfrastruktur enligt 
artikel 10.2 i detta direktiv i händelse av 
inrättande av ett nytt avtal om allmän 
trafik eller förändring av ett befintligt 
avtal om allmän trafik skulle äventyras 
ska det eller de berörda regleringsorgan 
som avses i artikel 55 göra en objektiv 
ekonomisk analys och grunda sitt beslut på 
i förväg fastställda kriterier. De ska avgöra 
detta efter en begäran, som ingetts inom en 
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månad från informationen om den avsedda 
persontrafiken i enlighet med artikel 38.4, 
från någon av följande:

Or. en

Motivering

De potentiella ekonomiska effekterna av ett nytt avtal om allmän trafik eller en utvidgad 
omfattning av ett befintligt avtal om allmän trafik på en sträcka där en operatör under öppna 
tillträdesvillkor tillhandahåller en tjänst bör också bedömas av regleringsorganen. 

Ändringsförslag 61
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att avgöra om den ekonomiska 
jämvikten för ett avtal om allmän trafik 
skulle äventyras ska det eller de berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 göra 
en objektiv ekonomisk analys och grunda 
sitt beslut på i förväg fastställda kriterier. 
De ska avgöra detta efter en begäran, som 
ingetts inom en månad från informationen 
om den avsedda persontrafiken i enlighet 
med artikel 38.4, från någon av följande:

”För att avgöra om den ekonomiska 
jämvikten samt tillgänglighet och kvalitet
för ett avtal om allmän trafik skulle 
äventyras ska det eller de berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 göra 
en objektiv ekonomisk, social och 
miljömässig analys, inklusive en analys av 
anställningsvillkoren, och grunda sitt 
beslut på i förväg fastställda kriterier. De 
ska avgöra detta efter en begäran, som 
ingetts inom en månad från informationen 
om den avsedda persontrafiken i enlighet 
med artikel 38.4, från någon av följande:

Or. en

Ändringsförslag 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
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Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Det järnvägsföretag som har beviljats 
tillträde till järnvägsinfrastruktur enligt 
artikel 10.2 i detta direktiv.

Or. en

Motivering

De potentiella ekonomiska effekterna av ett nytt avtal om allmän trafik eller en utvidgad 
omfattning av ett befintligt avtal om allmän trafik på en sträcka där en operatör under öppna 
tillträdesvillkor tillhandahåller en tjänst bör också bedömas av regleringsorganen. 

Ändringsförslag 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det järnvägsföretag som ansöker om
tillträde.”

d) Det järnvägsföretag som ansöker om
tillträde eller som har beviljats tillträde till 
järnvägsinfrastruktur enligt artikel 10.2 i 
detta direktiv.”

Or. en

Motivering

De potentiella ekonomiska effekterna av ett nytt avtal om allmän trafik eller en utvidgad 
omfattning av ett befintligt avtal om allmän trafik på en sträcka där en operatör under öppna 
tillträdesvillkor tillhandahåller en tjänst bör också bedömas av regleringsorganen. 

Ändringsförslag 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led c
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Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om regleringsorganet fastställer att den 
ekonomiska jämvikten för en tjänst som 
tillhandahålls av järnvägsföretag som har 
beviljats tillträde till järnvägsinfrastruktur 
enligt artikel 10.2 i detta direktiv, skulle 
äventyras av det avsedda nya eller 
förändrade avtalet om allmän trafik, ska 
det ange möjliga ändringar i dessa avtal 
eller komma med rekommendationer om 
kompensation till det berörda 
järnvägsföretaget.

Or. en

Motivering

De potentiella ekonomiska effekterna av ett nytt avtal om allmän trafik eller en utvidgad 
omfattning av ett befintligt avtal om allmän trafik på en sträcka där en operatör under öppna 
tillträdesvillkor tillhandahåller en tjänst bör också bedömas av regleringsorganen. 

Ändringsförslag 65
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 13a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1371/2007 och 
direktiv 2010/40/EU, får medlemsstaterna 
begära att järnvägsföretag som bedriver 
inhemsk persontrafik ska delta i ett 
gemensamt informationssystem och 
integrerat biljettsystem för leverans av 
biljetter, direktbiljetter och bokningar, eller 
besluta att ge behöriga myndigheter 
befogenhet att införa ett sådant system. Om 
ett sådant system inrättas ska 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1371/2007 och 
direktiv 2010/40/EU, ska medlemsstaterna 
begära att järnvägsföretag som bedriver 
inhemsk persontrafik ska delta i ett 
gemensamt informationssystem och 
integrerat biljettsystem för leverans av 
biljetter, direktbiljetter och bokningar, eller 
besluta att ge behöriga myndigheter 
befogenhet att införa ett sådant system. Om 
ett sådant system inrättas ska 
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medlemsstaterna se till att det inte leder till 
snedvridning på marknaden eller 
diskriminering mellan järnvägsföretag och 
att det förvaltas av en offentlig eller privat 
enhet eller en sammanslutning av alla 
järnvägsföretag som bedriver persontrafik.

medlemsstaterna se till att det inte leder till 
snedvridning på marknaden eller 
diskriminering mellan järnvägsföretag och 
att det förvaltas av en offentlig eller privat 
enhet eller en sammanslutning av alla 
järnvägsföretag som bedriver persontrafik.

Or. en

Ändringsförslag 66
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 19 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I artikel 19 ska led d ändras på 
följande sätt: 
”d) inte har dömts för allvarlig eller 
upprepad underlåtenhet att uppfylla 
skyldigheter enligt social- eller 
arbetsrättslig lagstiftning, inklusive 
skyldigheter enligt 
arbetsmiljölagstiftning och kollektivavtal, 
eller skyldigheter enligt tullagstiftning 
när det gäller ett företag som önskar 
bedriva gränsöverskridande 
godstransporter som ska genomgå 
tullförfaranden.”

Or. sv

Ändringsförslag 67
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7b (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 19 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. I artikel 19 ska följande led läggas till:
”e) har förbundit sig att tillämpa 
kollektivavtal, som är allmänt giltiga eller 
brukliga i en bransch i enlighet med 
rådande praxis i medlemsstaterna, i de 
medlemsstater där företaget avser att 
bedriva sin verksamhet.”

Or. sv

Ändringsförslag 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När en sökande avser att begära 
infrastrukturkapacitet för att bedriva 
persontrafik ska vederbörande informera 
de berörda infrastrukturförvaltarna och 
regleringsorganen minst 18 månader innan 
ikraftträdandet av den tågplaneperiod som 
begäran om kapacitet avser. För att göra 
det möjligt för dem att bedöma vilka de 
potentiella ekonomiska följderna för 
befintliga avtal om allmän trafik ska 
regleringsorganen se till att information ges 
till de behöriga myndigheter som har 
beviljat persontrafik på järnväg på den 
sträckan enligt ett avtal om allmän trafik, 
varje annan berörd behörig myndighet med 
rätt att begränsa tillträde enligt artikel 11 
och varje järnvägsföretag som utför avtalet 
om allmän trafik på denna persontrafiklinje 
utan dröjsmål och senast inom fem dagar.

4. När en sökande avser att begära 
infrastrukturkapacitet för att bedriva 
persontrafik enligt artikel 10.2 i detta 
direktiv eller verka inom ett nytt eller 
förändrat avtal om allmän trafik, ska 
vederbörande informera de berörda 
infrastrukturförvaltarna och 
regleringsorganen minst 18 månader innan 
ikraftträdandet av den tågplaneperiod som 
begäran om kapacitet avser. För att göra 
det möjligt för dem att bedöma vilka de 
potentiella ekonomiska följderna är för 
befintliga avtal om allmän trafik eller för 
den tjänst som tillhandahålls av det 
järnvägsföretag som har beviljats tillträde 
till järnvägsinfrastruktur enligt 
artikel 10.2 i detta direktiv, ska 
regleringsorganen se till att information ges 
till de behöriga myndigheter som har 
beviljat persontrafik på järnväg på den 
sträckan enligt ett avtal om allmän trafik 
eller ett nytt eller ändrat avtal om allmän 
trafik på en sträcka som definieras enligt 
öppna tillträdesvillkor, varje annan berörd 
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behörig myndighet med rätt att begränsa 
tillträde enligt artikel 11 och varje 
järnvägsföretag som utför avtalet om 
allmän trafik på denna persontrafiklinje 
eller tillhandahåller en tjänst enligt 
artikel 10.2 i detta direktiv utan dröjsmål 
och senast inom fem dagar.

Or. en

Motivering

De potentiella ekonomiska effekterna av ett nytt avtal om allmän trafik eller en utvidgad 
omfattning av ett befintligt avtal om allmän trafik på en sträcka där en operatör under öppna 
tillträdesvillkor tillhandahåller en tjänst bör också bedömas av regleringsorganen.

Ändringsförslag 69
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När en sökande avser att begära 
infrastrukturkapacitet för att bedriva 
persontrafik ska vederbörande informera 
de berörda infrastrukturförvaltarna och 
regleringsorganen minst 18 månader innan 
ikraftträdandet av den tågplaneperiod som 
begäran om kapacitet avser. För att göra 
det möjligt för dem att bedöma vilka de 
potentiella ekonomiska följderna för 
befintliga avtal om allmän trafik ska 
regleringsorganen se till att information ges 
till de behöriga myndigheter som har 
beviljat persontrafik på järnväg på den 
sträckan enligt ett avtal om allmän trafik, 
varje annan berörd behörig myndighet med 
rätt att begränsa tillträde enligt artikel 11 
och varje järnvägsföretag som utför avtalet 
om allmän trafik på denna persontrafiklinje 
utan dröjsmål och senast inom fem dagar.

4. När en sökande avser att begära 
infrastrukturkapacitet för att bedriva 
persontrafik ska vederbörande informera 
de berörda infrastrukturförvaltarna och 
regleringsorganen minst 18 månader innan 
ikraftträdandet av den tågplaneperiod som 
begäran om kapacitet avser. För att göra 
det möjligt för dem att bedöma vilka de 
potentiella ekonomiska, sociala och 
miljömässiga följderna är för befintliga 
avtal om allmän trafik ska 
regleringsorganen se till att information ges 
till de behöriga myndigheter som har 
beviljat persontrafik på järnväg på den 
sträckan enligt ett avtal om allmän trafik, 
varje annan berörd behörig myndighet med 
rätt att begränsa tillträde enligt artikel 11 
och varje järnvägsföretag som utför avtalet 
om allmän trafik på denna persontrafiklinje 
utan dröjsmål och senast inom fem dagar.
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Or. en

Ändringsförslag 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2012/34/EG
Artikel 63 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Senast den 31 december 2024 ska 
kommissionen utvärdera effekterna av 
detta direktiv på järnvägssektorn och lämna 
en rapport till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om dess genomförande.

”1. Senast den 31 december 2020 ska 
kommissionen utvärdera effekterna av 
detta direktiv på järnvägssektorn och lämna 
en rapport till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om dess genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 63 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast 2020 ska kommissionen också 
undersöka huruvida organisationen av 
den nationella arbetsmarknaden hämmar 
ytterligare öppnande av marknaden, 
integration och kvalitet på de tjänster som 
tillhandahålls till kunderna. Om det är 
lämpligt ska kommissionen föreslå nya 
lagstiftningsåtgärder för att säkerställa 
rättvisa villkor för alla järnvägsföretag.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Frédéric Daerden

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 63 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. I artikel 63.1 ska följande stycke 
läggas till:
”Kommissionen ska senast 18 månader 
efter ikraftträdandet av detta direktiv 
bedöma dess effekt på hur 
arbetsmarknaden för järnvägspersonal 
utvecklas.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är inspirerat av ändringsförslag 35 i TRAN-föredragandens förslag till 
betänkande, och ålägger kommissionen att analysera de effekter som detta direktiv har för
järnvägspersonal. En sådan analys bör dock gälla all järnvägspersonal (inte enbart 
ombordpersonal), och bör vara flexibel när det gäller vilka uppföljningsåtgärder 
kommissionen eventuellt ska uppmuntras att föreslå.

Ändringsförslag 73
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv. En årlig sammanfattning av 
dessa meddelanden ska göras av 
kommissionen som ska överlämna dessa, 
på samtliga arbetsspråk, till rådet och 
parlamentet.

Or. fr
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Ändringsförslag 74
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv träder i kraft dagen efter 
det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

1. Detta direktiv träder i kraft dagen efter 
det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning. Den 
konsoliderade versionen ska vara 
tillgänglig inom tre månader efter 
direktivets ikraftträdande.

Or. fr


