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KORT BEGRUNDELSE

De forskellige liberaliseringstiltag, som Den Europæiske Union i løbet af adskillige årtier har 
gennemført i servicesektoren, herunder i jernbanesektoren, er et udslag af anvendelsen af 
artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og indgår dermed i 
gennemførelsen af det europæiske projekt

Oprettelsen af et fælles marked skal ikke være et mål i sig selv, men bør snarere tilsigte en 
nedsættelse af de omkostninger, som forbrugerne skal betale for tjenesteydelserne, samtidig 
med, at der opretholdes et serviceniveau af høj kvalitet, og som er tilgængeligt for alle.

De forskellige liberaliseringsbevægelser inden for sektorer, hvor tjenesteydelserne traditionelt 
er blevet varetaget af offentlige operatører med driftsmonopol på nationalt plan, synes efter en 
række år ikke at have opfyldt denne dobbelte målsætning.

Også inden for jernbanesektoren findes der eksempler på forhold, som ikke er 
tilfredsstillende:

 Inden for den internationale passagertransport, som siden 2010 har været åben for 
konkurrence, har stigningen i konkurrencen ikke ført til nogen mærkbar ændring af 
omkostningerne, men har ført til nedlægning af gamle grænseoverskridende 
jernbanelinjer, som ikke fungerede efter højhastighedsmodellen. I øvrigt har der ikke 
været den ventede vækst i sektoren, idet markedsandelene i højere grad har skullet 
opnås på det intermodale end det intramodale plan.

 Hvad angår den nationale passagertransport i Storbritannien, som er den medlemsstat, 
hvor liberaliseringslovgivningen er på det mest fremskredne stade, fremhæver Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, at der på flere områder er utilfredshed 
blandt de britiske brugere, og at der ofte er behov for statslig indgriben med hensyn til 
integrationen i sektoren (takster, distribution, køreplaner…).

 Hvad angår passagertransporten i Unionen som helhed er der indledt ikke færre end 15 
overtrædelsesprocedurer på grund af utilstrækkelig gennemførelse, hvilket vidner om, 
at liberaliseringen er gået for hurtigt. For at bidrage til det europæiske projekt skal 
liberaliseringen finde sted, uden at det går ud over de nationale modeller, som i årtier 
har leveret ydelser af høj kvalitet til borgerne. 

I betragtning af ovenstående har ordføreren ikke kunnet påvise noget behov for yderligere at 
øge liberaliseringen af passagertransporten med jernbane, hvorfor han i sine ændringsforslag 
har bestræbt sig på at mindske risikoen for negative konsekvenser for borgerne og navnlig for 
arbejdstagerne i sektoren på følgende måder:

 En forvaltning, der er så integreret som muligt: Skønt en streng adskillelse mellem 
infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatører er begrundet i konkurrencehensyn, føler 
ordføreren sig på grund af de bekymringer, som den forårsager hos 
brugerorganisationerne, fagforeningerne i sektoren eller de etablerede operatører, 
tilskyndet til at gøre forslaget mere nuanceret. Adskillelsen vil formentlig mindske den 
fælles anvendelse af ressourcerne, hvad angår materielle investeringer, og samtidig 
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øge bureaukratiet, hvilket vil gå ud over servicekvaliteten og brugernes sikkerhed.  
Ordføreren har derfor valgt at give de nationale reguleringsmyndigheder mest mulig 
frihed på området i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols dom af 
28. februar 2013. 

 Størst mulig frihed til medlemsstaterne til at vælge mellem udbud og direkte tildeling 
af offentlige tjenesteydelseskoncessioner gennem en betydelig forhøjelse af lofterne.

 Indførelse i de sociale og miljømæssige dele af de nationale planer for bæredygtig 
offentlig transport af bestemmelser vedrørende beskyttelse af brugerne, arbejdstagerne 
og miljøet for dermed at gøre det lettere at indføje disse kvalitative, sociale og 
miljømæssige kriterier i udbudsbekendtgørelser.

 Styrkelse af beskyttelsen af arbejdstagerne gennem omfattende muligheder for 
overførsel af personale inden for den nye virksomhed, der har fået koncession på en 
offentlig tjeneste, gennem en styrkelse af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i 
strukturerne, gennem en præcisering af den sociale lovgivning, der finder anvendelse 
på togpersonale, navnlig for så vidt angår certificering, og gennem et krav til 
medlemsstaterne om at indføre solidarisk social hæftelse for tilbudsgiveren og dennes 
underleverandører for at undgå social dumping.  

 En nødvendig gensidighed mellem medlemsstaterne for så vidt angår åbning af 
markederne.

En betydelig forlængelse (indtil 2029) af den overgangsperiode, som medlemsstaterne råder 
over til gennemførelsen, for at give Unionens politiske beslutningstagere tid til at skabe sig et 
overblik og foretage analyser før en eventuel yderligere liberalisering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Jernbanetransporten spiller en 
væsentlig rolle, både socialt, miljømæssigt 
og inden for mobilitetsplanlægning, og 
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dens samlede andel af den europæiske 
personbefordring kan øges betydeligt. 
Investeringer i såvel forskning som 
infrastruktur og rullende materiel kan i 
denne henseende bidrage betydeligt til ny 
vækst og dermed fremme beskæftigelsen, 
såvel direkte i jernbanesektoren som 
indirekte ved at øge mobiliteten for 
ansatte i andre sektorer. 
Jernbanetransport kan udvikle sig til en 
vigtig moderne branche i EU’s industri, 
forudsat at medlemsstaterne kan enes om 
at øge deres samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Udbudsprocedurer, som er baseret på 
kvalitet i stedet for princippet om den 
laveste pris, bidrager til at undgå den 
sociale dumping, der ofte er knyttet til 
billigere bud, hvor besparelserne sker på 
bekostning af arbejdstagerne: lavere 
lønninger, længere arbejdstid, færre 
ansatte. 

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Hvis det skal lykkes at etablere et 
indre marked for personbefordring med 
jernbane, kræver det, at alle 
medlemsstaterne anvender et sæt fælles 
regler for udbud af kontrakter om offentlig 
trafikbetjening i denne sektor på en 
ensartet måde, dog bør der tages hensyn til 
de særlige forhold i de enkelte lande.

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe de overordnede 
betingelser for, at samfundet fuldt ud kan 

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

drage nytte af et bud af høj kvalitet for 
indenlandsk personbefordring med 
jernbane, bør medlemsstaterne garantere
personalet hos operatører af offentlig 
trafikbetjening en høj grad af social 
beskyttelse imod social dumping.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Som følge af ændringen i ændringsforslaget til artikel 8, stk. 2, afsnit 1, er denne betragtnings 
indhold overflødigt.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Jernbaneselskaber, der tidligere har 
fået tildelt kontrakter om offentlig 
trafikbetjening uden forudgående udbud, 
har brug for ekstra tid til at forberede sig på 
kravet om udbud af sådanne kontrakter, 
således at de kan foretage en effektiv og 
rentabel intern omstrukturering. Der er

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

derfor træffes foranstaltninger med 
henblik på en trinvis indførelse heraf, dog 
skal alle kontrakter om offentlig 
trafikbetjening til personbefordring med 
jernbane først fra 2029 tildeles efter 
udbudsprocedurerne i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Planer for offentlig personbefordring og 
offentlige serviceforpligtelser

Planer for en offentlig personbefordring, 
som er socialt, miljømæssigt og 
økonomisk bæredygtig, og offentlige 
serviceforpligtelser

Or. fr

Begrundelse

Begrebet bæredygtighed i alle aspekter bør fremhæves i forbindelse med disse planer.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de gældende regler vedrørende 
passagerrettigheder

Or. en
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) de gældende regler vedrørende 
socialbeskyttelse og jobbeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) de gældende regler vedrørende 
miljøbeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

For at give disse aspekter større vægt flyttes de til de relevante tekstdele under artikel 2a (ny). 
Der er behov for en ny ordlyd for at sikre autoriteten i denne forbindelse.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Nødvendig præcisering af termen ”egnede”.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. fr

Begrundelse

Forklaringen af egnethed er blevet integreret i artikel 2a, stk. 3, litra b), og kan derfor slettes 
i dette afsnit.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør gennemføre en høring, som ligeledes omfatter 
repræsentative passager- og arbejdstagerorganisationer, der ikke kun bør høres "i givet 
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fald".

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 23

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

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

6. ”De kompetente myndigheder opstiller, 
uden at dette berører national ret og 
fællesskabsret, herunder kollektive 
aftaler, der er indgået mellem 
arbejdsmarkedets parter,
kvalitetsstandarder og sociale standarder, 
fastsætter tilsvarende sociale kriterier og 
kvalitetskriterier og integrerer disse 
standarder og kriterier i 
udbudsdokumenterne og kontrakterne om 
offentlig trafikbetjening, uanset 
koncessionens art.”

Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indsættes et nyt stk. 7a med følgende 
ordlyd:
”Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger på et 
ikkediskriminerende grundlag for at sikre, 
at en operatør, der pålægger en anden 
virksomhed direkte eller indirekte at 
levere tjenesteydelser på førstnævntes 
vegne, kan holdes ansvarlig i tillæg til 
eller i stedet for en hvilken som helst 
underleverandør for skyldige ydelser til 
arbejdstagerne og/eller 
socialsikringsbidrag til fælles fonde eller 
institutioner under arbejdsmarkedets 
parter.
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder,
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
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kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underleverandører.
Stk. 7a berører ikke strengere 
ansvarsregler under medlemsstaternes 
nationale lovgivning.”

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Følgende stykke indsættes:
"3a. Den kompetente myndighed kan 
udelukke operatører fra tredjelande fra at 
deltage i udbud, såfremt de pågældende 
tredjelande ikke giver virksomheder fra 
medlemsstater adgang til deres 
udbudsprocedurer.”

Or. fr

Begrundelse

Tredjelande bør ikke kunne deltage i udbudsprocedurer i EU's medlemsstater, så længe deres 
egne markeder ikke er åbne for EU's medlemsstater.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 a) hvis den årlige gennemsnitsværdi anslås 
til: mindre end 1 000 000 EUR eller 
mindre end 5 000 000 EUR, når der er tale 
om en kontrakt om offentlig 

a) hvis den årlige gennemsnitsværdi anslås 
til: mindre end 2 000 000 EUR eller 
mindre end 10 000 000 EUR, når der er 
tale om en kontrakt om offentlig 
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trafikbetjening, som omfatter offentlig 
personbefordring med jernbane, eller

trafikbetjening, som omfatter offentlig 
personbefordring med jernbane, eller

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 b) hvis det årlige transportarbejde i 
forbindelse med offentlig personbefordring 
er mindre end 300 000 vognkilometer eller 
mindre end 150 000 vognkilometer, når der 
er tale om en kontrakt om offentlig 
trafikbetjening, der omfatter offentlig 
personbefordring med jernbane.

b) hvis det årlige transportarbejde i 
forbindelse med offentlig personbefordring 
er mindre end 600 000 vognkilometer eller 
mindre end 500 000 vognkilometer, når der 
er tale om en kontrakt om offentlig 
trafikbetjening, der omfatter offentlig 
personbefordring med jernbane.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Er der tale om en kontrakt om offentlig 
trafikbetjening indgået uden forudgående 
udbud med en lille eller mellemstor 
virksomhed, der driver højst 23 
vejkøretøjer, kan disse tærskler forhøjes til 
enten en årlig gennemsnitsværdi anslået til 
mindre end 2 000 000 EUR eller mindre 
end 600 000 vognkilometer, når der er tale 
om transportarbejdet i forbindelse med 
offentlige personbefordring."

Er der tale om en kontrakt om offentlig 
trafikbetjening indgået uden forudgående 
udbud med en lille eller mellemstor 
virksomhed, der driver højst 23 
vejkøretøjer, kan disse tærskler forhøjes til 
enten en årlig gennemsnitsværdi anslået til 
mindre end 3 000 000 EUR eller mindre 
end 900 000 vognkilometer, når der er tale 
om transportarbejdet i forbindelse med 
offentlige personbefordring."
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Or. en

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Forslaget har til formal at slette artikel 5, stk. 6, og erstatte det med denne tekst. Det er 
imidlertid vigtigt at bevare det oprindelige stk. 6; denne nye tekst kan tilføjes bagefter.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) Der indsættes et nyt stk. 6a med 
følgende ordlyd:
6a. "For at øge konkurrencen mellem 
jernbaneselskaberne kan de kompetente 
myndigheder beslutte, at kontrakter om 
offentlig personbefordring med jernbane, 
som dækker dele af samme net eller 
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rutepakker, tildeles forskellige 
jernbaneselskaber. Med henblik herpå 
kan de kompetente myndigheder, inden 
udbudsproceduren indledes, beslutte at 
begrænse antallet af kontrakter, der kan 
tildeles samme jernbaneselskab."

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 ”2. Med forbehold af stk. 3 skal 
indgåelsen af kontrakter om offentlig 
trafikbetjening med jernbane, bortset fra
andre skinnekøretøjer, som f.eks. metro 
eller sporvogne, være i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 3, senest den 3. 
december 2019. Senest den 3. december 
2019 skal alle kontrakter om offentlig 
trafikbetjening med andre skinnekøretøjer 
og ad vej være indgået i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 3. I overgangsperioden 
indtil den 3. december 2019 træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger, så de 
gradvis bringer sig i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 3, med henblik på at 
undgå alvorlige strukturproblemer, især 
med transportkapaciteten."

”2. Med forbehold af stk. 3 skal indgåelsen 
af kontrakter om offentlig trafikbetjening 
vedrørende transport med andre 
skinnekøretøjer, som f.eks. metro eller 
sporvogne, og ad vej være i 
overensstemmelse med artikel 5 senest den 
3. december 2019. Kontrakter om offentlig 
personbefordring med jernbane skal fra 
den 3. december 2029 tildeles i 
overensstemmelse med artikel 5. I 
overgangsperioderne træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger, så de 
gradvis bringer sig i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 3, med henblik på at 
undgå alvorlige strukturproblemer, især 
med transportkapaciteten."

Or. fr

Begrundelse

I mange lande benyttes kravet om udbud i henhold til artikel 5, stk. 3, stort set ikke inden for 
offentlig personbefordring med jernbane, og det er derfor nødvendigt at forlænge fristen til 
2029.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 – litra b
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 8 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 ”2a. Kontrakter om offentlig 
personbefordring med jernbane, som er 
indgået uden forudgående udbud i 
perioden fra den 1. januar 2013 og til den 
2. december 2019, kan fortsætte, indtil de 
udløber. De kan dog under alle 
omstændigheder kun fortsætte indtil den 
31. december 2022."

”2a. Kontrakter om offentlig 
personbefordring med jernbane, som er 
indgået uden forudgående udbud inden den 
3. december 2029, kan fortsætte, indtil de 
udløber.”

Or. fr


