
PA\943827SV.doc PE516.641v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2013/0028(COD)

28.8.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes 
persontrafik på järnväg
(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

Föredragande: Frédéric Daerden



PE516.641v01-00 2/21 PA\943827SV.doc

SV

PA_Legam



PA\943827SV.doc 3/21 PE516.641v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Sedan flera tiotals år tillbaka har Europeiska unionen liberaliserat olika tjänstesektorer, också 
inom sektorn för järnvägstrafik. Detta har sin utgångspunkt i genomförandet av artikel 26 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och ligger således till grund för 
kommissionens förslag.

Målet om att förverkliga en gemensam marknad får inte vara något självändamål utan bör i 
stället ta sikte på att konsumenterna ska få förmånligare prissatta tjänster, samtidigt som det 
bevaras en hög kvalitet på tjänsterna som ska finnas tillgängliga för alla.

Då man ser tillbaka på dessa liberaliseringar av sektorer, där tjänsterna av hävd 
tillhandahållits av offentliga operatörer med nationellt driftsmonopol, märker man att detta 
dubbla mål inte verkar ha uppnåtts.

Redan inom järnvägssektorn finns det exempel på sådant som ger upphov till missnöje:

 I fråga om den internationella persontrafiken, som varit konkurrensutsatt sedan 2010, 
har den ökade konkurrensen inte gett några märkbart lägre priser och rentav lett till 
nedläggningar av trafiken på gamla gränsöverskridande linjer, som inte trafikerats 
med höghastighetståg. Förresten har sektorn inte heller vuxit som man väntat sig och 
dess marknadsandelar står mera att vinna på det intermodala planet än på det 
intramodala.

 I fråga om nationell persontrafik i Storbritannien, som är den medlemsstat som 
kommit längst med sin liberaliseringslagstiftning, har ESSK klart understrukit källorna 
till missnöje bland passagerarna, liksom att staten upprepade gånger fått ingripa i 
integrationen inom sektorn (tariffer, distribution, tidtabeller ...).

 I fråga om nationell persontrafik i hela unionen har det inletts inte färre än 
15 överträdelseförfaranden för otillräckligt införlivande, vilket vittnar om att denna 
liberalisering gått alltför fort. För att liberaliseringen ska kunna bidra till 
Europaprojektet måste den ske utan att störa de nationella modellerna, som under flera 
tiotals år stått medborgarna till tjänst med en modell för kvalitet. 

Mot bakgrund av allt detta är föredraganden inte övertygad om att det behövs någon mer 
djupgående liberalisering av sektorn för persontrafik på järnväg. Föredraganden har med hjälp 
av sina ändringsförslag strävat efter att minska risken för negativa följdverkningar för 
medborgarna och framför allt för dem som arbetar inom sektorn och då följt flera olika 
riktlinjer: 

 Så integrerad styrning som möjligt. Må så vara, att en strikt åtskillnad mellan 
infrastrukturförvaltare och transportföretag är motiverad ur konkurrenssynvinkel, men 
den ger dock upphov till sådana farhågor hos passagerarorganisationerna, 
fackföreningarna inom sektorn och de ”historiska” operatörerna, att föredraganden ser 
sig föranlåten att se en smula skeptiskt på den. Resultatet kommer med all sannolikhet 
att bli att resurserna för investeringar i materiel inte i lika hög grad kommer att 
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sammanföras och att byråkratin kommer att växa, vilket drabbar både kvaliteten på 
tjänsterna och passagerarnas säkerhet. Föredraganden har därför valt att ge den 
nationella tillsynsmyndigheten största möjliga handlingsfrihet i denna fråga, i enlighet 
med Europeiska unionens domstols dom av den 28 februari 2013.

 Största möjliga frihet för medlemsstaterna att välja mellan anbudsinfordringar och 
direkttilldelning i samband med koncessioner för allmän trafik, genom att 
tröskelvärdena görs avsevärt högre.

 Införande i de nationella planerna för en socialt och miljömässigt hållbar 
kollektivtrafik av bestämmelser om skydd av passagerare, arbetstagare och miljö, 
vilket gör det lättare att i anbudsinfordringarna ta med kvalitetskriterier, sociala 
kriterier och miljökriterier.

 Förstärkt skydd för arbetstagarna genom omfattande möjligheter till övergång av 
personal inom det nya företag som blivit innehavare till en koncession för allmän 
trafik, samt genom en förstärkt dialog mellan arbetsmarknadens parter inom strukturen 
och genom ett klarläggande av vilken sociallagstiftning som ska gälla för den 
ombordanställda personalen, framför allt genom certifiering av denna, samt genom att 
medlemsstaterna anmodas införa ett solidariskt socialt ansvar för både anbudsgivaren 
och dennes underentreprenörer, så att social dumpning kan undvikas.

 Krav på nödvändig ömsesidighet i fråga om öppnandet av medlemsstaternas 
marknader.

 En avsevärd förlängning av övergångsperioden för medlemsstaternas genomförande 
(ända fram till 2029) för att unionens politiska beslutsfattare ska hinna grundligt tänka 
igenom och bedöma frågan innan man går vidare med några  ytterligare 
liberaliseringar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Järnvägstrafiken är viktig för 
samhälle, miljö och rörlighetsplanering, 
och den kan i betydlig grad öka sin totala 
andel av den europeiska persontrafiken. 
Investeringar för detta ändamål i 
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forskning, infrastruktur och rullande 
materiel kan på ett avgörande sätt bidra 
till ny tillväxt och fler arbetstillfällen, 
både direkt inom själva järnvägssektorn 
och indirekt genom ökad rörlighet för 
arbetstagare inom andra sektorer. 
Järnvägstrafiken kan utvecklas till en 
betydelsefull modern näringsgren inom 
unionen, förutsatt att medlemsstaterna 
enas om ett ökat samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Konkurrensutsatt upphandling som 
bygger på kvalitet i stället för på principen 
om det lägsta priset bidrar till att vi kan 
undvika social dumpning som ofta hänger 
samman med billigare anbud, där det 
sparas på de anställdas bekostnad: lägre 
löner, längre arbetstider och färre 
anställda. 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ömsesidighetsprincipen är ett viktigt
motmedel mot snedvridning av 
konkurrensen. Denna princip bör 
tillämpas, inte bara på medlemsstater 
utan också på företag från tredjeländer 
som vill delta i upphandlingsförfaranden 
inom unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Upprättandet av en inre marknad för 
kollektivtrafik på järnväg kräver 
gemensamma regler om konkurrensutsatt 
upphandling för avtal om allmän trafik i 
denna sektor, som ska tillämpas på ett 
harmoniserat sätt i alla medlemsstater, men 
som bör ta hänsyn till de olika ländernas 
särdrag.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att skapa de ramvillkor som gör 
det möjligt för samhället att fullt ut utnyttja 
fördelarna av ett kvalitativt högtstående
anbud om inrikes persontrafik på järnväg 
är det viktigt att medlemsstaterna 
garanterar en hög nivå av socialt skydd för 
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skydd för kollektivtrafikföretagens 
anställda.

kollektivtrafikföretagens anställda och 
skyddar dem mot social dumpning.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Till följd av ändringen i ändringsförslaget till artikel 8.2 första stycket är innehållet i detta 
skäl överflödigt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Förberedandet av järnvägsföretagen 
för obligatorisk konkurrensutsatt 
upphandling av avtal om allmän trafik 
kräver en del extra tid så att de företag som 
tidigare har tilldelats sådana avtal direkt på 
ett effektivt och hållbart sätt kan 

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

de redan nu vidta åtgärder för att stegvis 
införa detta tilldelningsförfarande, men 
det är först från och med 2029 som alla
avtal om allmän trafik inom den 
kollektiva järnvägstrafiken måste tilldelas 
enligt förfarandet i denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kollektivtrafikplaner och allmän 
trafikplikt

Planer för en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar kollektivtrafik och 
allmän trafikplikt

Or. fr

Motivering

Hållbarheten ur alla synvinklar bör understrykas i dessa planer.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gällande bestämmelser om passagerares 
rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gällande bestämmelser om socialskydd 
och anställningsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gällande bestämmelser om miljöskydd.

Or. en

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Dessa inslag i den ursprungliga punkten flyttas till relevant ställe i artikel 2a för att de ska få 
större tyngd. Den nya lydelsen behövs för att auktoritet ska garanteras i detta hänseende.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 De ska vara lämpliga för att uppnå 
kollektivtrafikplanens mål.

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

Or. fr

Motivering

Ett nödvändigt förtydligande av begreppet ”lämpliga”.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Motivering

Kommentarerna om lämplighetsbedömningen togs redan upp i artikel 2a.3 b och kan därför 
strykas här.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Representativa passagerar- och arbetstagarorganisationer ska alltid delta i det samråd som 
de behöriga myndigheterna anordnar och inte bara i förekommande fall.
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Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 ”När behöriga myndigheter i enlighet 
med nationell lagstiftning kräver att 
kollektivtrafikföretagen ska uppfylla vissa 

6. De behöriga myndigheterna ska, utan 
att det påverkar nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive 
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kvalitetsnormer och sociala normer, eller 
fastställa sociala och kvalitetsmässiga 
kriterier, ska dessa normer och kriterier 
anges i anbudshandlingarna och i avtalen 
om allmän trafik.”

kollektivavtal som ingåtts mellan 
arbetsmarknadens parter, fastställa 
kvalitetsnormerna och de sociala 
normerna och för detta ändamål fastställa 
sociala och kvalitetsmässiga kriterier och 
ta med dessa normer och kriterier i 
anbudshandlingarna och i avtalen om 
allmän trafik, oavsett vilket 
tilldelningsförfarande som används.

Or. fr

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 4 – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande punkt ska läggas till som punkt 
7a:
”Medlemsstaterna ska vidta icke-
diskriminerande åtgärder för att en 
operatör som direkt eller indirekt uppdrar 
åt ett annat företag att tillhandahålla 
tjänster på dess vägnar ska kunna bli 
betalningsansvarig, vid sidan om eller i 
stället för, en eventuell underentreprenör, 
för förmåner som tillkommer arbetstagare 
och/eller för socialskyddsavgifter som ska 
betalas till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer.
Det betalningsansvar som avses i denna 
punkt ska begränsas till sådana 
rättigheter som arbetstagaren förvärvat 
under avtalsförhållandet mellan 
entreprenören och underentreprenörerna.
Punkt 7a ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning.”
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Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Tredjeländer ska inte få delta i en konkurrensutsatt upphandling i EU-medlemsstater, så 
länge som de inte öppnat sin egen marknad för EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om avtalets genomsnittliga årsvärde 
uppskattas vara mindre än 1 000 000 euro
eller mindre än 5 000 000 euro för ett avtal 
om allmän trafik som inbegriper 
kollektivtrafik på järnväg eller

om avtalets genomsnittliga årsvärde 
uppskattas vara mindre än 2 000 000 euro
eller mindre än 10 000 000 euro för ett 
avtal om allmän trafik som inbegriper 
kollektivtrafik på järnväg eller

Or. en
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Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om avtalet avser tillhandahållande av 
mindre än 300 000 kilometer 
kollektivtrafik eller mindre än 150 000
kilometer för ett avtal om allmän trafik 
som inbegriper kollektivtrafik på järnväg.

om avtalet avser tillhandahållande av 
mindre än 600 000 kilometer
kollektivtrafik eller mindre än
500 000 kilometer för ett avtal om allmän 
trafik som inbegriper kollektivtrafik på 
järnväg.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1370/2007
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett avtal om allmän trafik tilldelas 
direkt till ett litet eller medelstort företag 
som bedriver en verksamhet med högst 23 
motorfordon, får dessa tröskelvärden höjas 
till antingen ett årsmedelvärde som 
uppskattas vara lägre än 2 000 000 euro
eller om de gäller tillhandahållande av 
mindre än 600 000 kilometer
kollektivtrafiktjänster per år.

Om ett avtal om allmän trafik tilldelas 
direkt till ett litet eller medelstort företag 
som bedriver en verksamhet med högst 23 
motorfordon, får dessa tröskelvärden höjas 
till antingen ett årsmedelvärde som 
uppskattas vara lägre än 3 000 000 euro
eller om de gäller tillhandahållande av 
mindre än 900 000 kilometer 
kollektivtrafiktjänster per år.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Förslaget syftar till att artikel 5.6 ska utgå och ersättas med denna text. Det är dock viktigt att 
punkt 6 i sin ursprungliga lydelse får finnas kvar och denna nya text kan tilläggas efteråt.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt 6a ska införas:
”6a. För att öka konkurrensen mellan 
järnvägsföretag får de behöriga 
myndigheterna besluta att avtal om 
kollektivtrafik på järnväg som omfattar 
delar av samma nät eller paket med 
järnvägslinjer ska tilldelas olika 
järnvägsföretag. För detta ändamål får de 
behöriga myndigheterna, innan de går ut 
med anbudsinfordran, besluta att antalet 
avtal som tilldelas samma järnvägsföretag 
ska vara begränsat.”

Or. en
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Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska avtal om allmän trafik på 
järnväg, med undantag för andra 
spårbundna transportsätt som tunnelbana 
eller spårvagn, tilldelas i enlighet med 
artikel 5.3 från och med den 3 december 
2019. Alla avtal om allmän trafik med 
andra spårburna transportsätt och på väg 
måste ha tilldelats i enlighet med artikel 
5.3 senast den 3 december 2019. Under 
övergångsperioden fram till den 3 
december 2019 ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att successivt börja följa artikel 
5.3 för att undvika allvarliga strukturella 
problem, särskilt när det gäller 
transportkapaciteten.”

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska avtal om allmän trafik med
andra spårbundna transportsätt som 
tunnelbana eller spårvagn, liksom också på 
väg, tilldelas i enlighet med artikel 5 från 
och med den 3 december 2019. Avtal om 
allmän trafik för kollektivtrafik på järnväg
ska från och med den 3 december 2029 
tilldelas i enlighet med artikel 5. Under 
övergångsperioderna ska medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att successivt börja följa 
artikel 5.3 för att undvika allvarliga 
strukturella problem, särskilt när det gäller 
transportkapaciteten.

Or. fr

Motivering

Det finns knappast något land som börjat tillämpa den konkurrensutsatta tilldelning som 
avses i artikel 5.3 för kollektivtrafik på järnväg, och därför måste denna tidsfrist förlängas till 
2029.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Avtal om allmän trafik för kollektivtrafik 
på järnväg som direkttilldelas under 
perioden 1 januari 2013–2 december 2019
får fortsätta tills de löper ut. Under inga 

Avtal om allmän trafik för kollektivtrafik 
på järnväg som direkttilldelas före 
den 3 december 2029 får fortsätta tills de 
löper ut.
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omständigheter får de dock fortsätta att 
gälla efter den 31 december 2022. ”

Or. fr


