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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 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 den indenlandske passagertransport 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 tilsynsmyndigheder 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 direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Grænseoverskridende spørgsmål bør 
behandles effektivt mellem de forskellige 

(7) Det er nødvendigt at forbedre og styrke 
det grænseoverskridende samarbejde 
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medlemsstaters infrastrukturforvaltere 
gennem oprettelsen af et europæisk 
netværk for infrastrukturforvaltere.

mellem infrastrukturforvaltere.
Grænseoverskridende spørgsmål bør 
behandles effektivt mellem de forskellige 
medlemsstaters infrastrukturforvaltere 
gennem oprettelsen af et europæisk 
netværk for infrastrukturforvaltere.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det bør alvorligt overvejes at 
forbedre jernbanesikkerheden under 
processen med åbning af markedet for 
indenlandsk passagertransport med 
jernbane, særlig med hensyn til ændring 
af de eksisterende integrerede strukturer, 
for at undgå at pålægge yderligere 
administrative hindringer, der ville gå ud 
over vedligeholdelsen og forbedringerne 
af sikkerheden. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Kommissionen sikrer, at 
medlemsstaterne på fuldstændig og 
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korrekt vis håndhæver bestemmelserne i 
Rådets direktiv 2005/47/EF af 18. juli 
2005 vedrørende aftalen mellem 
Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner 
(CER) og Det Europæiske 
Transportarbejderforbund (ETF) om visse 
aspekter af betingelserne for anvendelse 
af mobile arbejdstagere, der udfører 
interoperable grænseoverskridende 
tjenester i jernbanesektoren1, særlig med 
hensyn til deres sikkerhed. 
__________________
1 EUT L 195 af 27.7.2005, s. 15.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 19 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 19 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 19 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19g) Den nationale tilsynsmyndighed bør 
godkende eller anmode om ændringer af 
bestemmelserne om overførsel af 
medarbejdere. Dette kan omfatte udøvelse 
af retten til betænkningstid for 
medarbejdere, som skal overføres. 
Tilsynsmyndigheden bør i sin beslutning 
sigte efter at undgå at overføre følsomme 
oplysninger fra infrastrukturforvalteren 
til en anden enhed i den integrerede 
virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
infrastrukturforvalteren varetager alle de 
funktioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
2, og er uafhængig af alle 
jernbanevirksomheder.

Medlemsstaterne kan frit vælge midlerne 
til at sikre, at infrastrukturforvalteren 
varetager alle de funktioner, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, og er 
uafhængig af alle jernbanevirksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre infrastrukturforvalterens 
uafhængighed skal medlemsstaterne sørge 
for, at infrastrukturforvalterne er 
organiseret i en enhed, som er retligt 
adskilt fra alle jernbanevirksomheder.

For at sikre infrastrukturforvalterens 
uafhængighed skal medlemsstaterne sørge 
for, at infrastrukturforvalterne er 
organiseret i en enhed, som er retligt 
adskilt fra alle jernbanevirksomheder, med 
de nødvendige begrænsninger for at 
undgå unødvendig administration 
enhederne imellem og fremme 
investeringerne i nettet med henblik på at 
sikre en service af høj kvalitet uden at øge 
driftsomkostningerne.

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 b – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Infrastrukturforvalteren skal have sit eget Infrastrukturforvalteren skal have sit eget 
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personale og være placeret i lokaler, der er 
adskilt fra andre retlige enheder i den 
vertikalt integrerede virksomhed. 
Adgangen til informationssystemer skal 
beskyttes for at sikre 
infrastrukturforvalterens uafhængighed. 
Interne regler eller ansættelseskontrakter 
skal klart begrænse kontakter med andre 
retlige enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed til kun at omfatte officiel 
kommunikation i tilknytning til udøvelsen 
af infrastrukturforvalterens funktioner, 
som også udøves i relation til andre 
jernbanevirksomheder uden for den 
vertikalt integrerede virksomhed.
Overførsler af andre medarbejdere end 
dem, der er omhandlet under litra c), 
mellem infrastrukturforvalteren og andre 
retlige enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed kan kun ske, hvis det kan 
sikres, at de ikke udveksler følsomme 
oplysninger.

personale og være placeret i lokaler, der er 
adskilt fra andre retlige enheder i den 
vertikalt integrerede virksomhed. 
Adgangen til informationssystemer skal 
beskyttes for at sikre 
infrastrukturforvalterens uafhængighed. 
Overførsler af andre medarbejdere end 
dem, der er omhandlet under stk. 4, mellem 
infrastrukturforvalteren og andre retlige 
enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed kan kun ske, hvis det kan 
sikres, at de ikke udveksler følsomme 
oplysninger.

Infrastrukturforvalteren kan kun 
samarbejde med andre enheder i den 
vertikalt integrerede virksomhed med 
hensyn til udviklingen af deres 
informationssystemer, hvis det sikres, at 
de følsomme oplysninger, som 
infrastrukturforvalteren er i besiddelse af, 
er tilstrækkeligt beskyttede.
Tilsynsorganet godkender eller kræver 
ændringer i bestemmelserne vedrørende 
gennemførelsen af første og andet afsnit i 
dette stykke med det formål at sikre 
infrastrukturforvalterens uafhængighed. 
Tilsynsorganet kan anmode den 
integrerede virksomhed om at give den 
alle relevante oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag er for restriktivt. Tilsynsorganet bør sikre, at bestemmelserne med 
hensyn til lokaler, it-systemer og medarbejdere, som ikke er medlemmer af den øverste 
ledelse, sikrer infrastrukturforvalterens uafhængighed. Disse bestemmelser kan variere fra 
medlemsstat til medlemsstat.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 d – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Netværket skal deltage i de 
markedsovervågningsaktiviteter, der er 
omhandlet i artikel 15, og sætte 
benchmarks for infrastrukturforvalternes 

Netværket skal deltage i de 
markedsovervågningsaktiviteter, der er 
omhandlet i artikel 15, og sætte 
benchmarks for infrastrukturforvalternes 
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effektivitet på grundlag af fælles 
indikatorer og kvalitetskriterier som f.eks. 
pålidelighed, kapacitet, disponibilitet, 
punktlighed og sikkerhed i forbindelse med 
deres net, aktivernes kvalitet og 
anvendelse, vedligeholdelse, fornyelse, 
udbygninger, investeringer og finansiel 
effektivitet.

effektivitet på grundlag af fælles 
indikatorer og kvalitetskriterier som f.eks. 
pålidelighed, kapacitet, disponibilitet, 
tilgængelighed, punktlighed og sikkerhed i 
forbindelse med deres net, aktivernes 
kvalitet og anvendelse, vedligeholdelse, 
fornyelse, udbygninger, 
grænseoverskridende samarbejde for at 
løse problemer med flaskehalse,
investeringer og finansiel effektivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ved vurderingen af, om der er risiko for 
ubalance i den økonomiske ligevægt i 
kontrakten om offentlig tjeneste, skal der 
tages hensyn til forud fastlagte kriterier, 
som f.eks. indvirkningen på rentabiliteten 
af tjenester, der er omfattet af en kontrakt 
om offentlig tjeneste, herunder 
konsekvenserne for nettoomkostningerne 
for den kompetente offentlige myndighed, 
der har tildelt kontrakten, 
passagerefterspørgsel, billetpriser, 
billetordninger, sted og antal stop samt 
tidspunkt for og hyppighed af den 
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foreslåede nye tjeneste, som fastlægges af 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, i 
overensstemmelse med 
gennemførelsesforanstaltningerne i stk. 4 
i denne artikel.  Vurderingen skal vise, om 
tjenesternes levedygtighed under 
kontrakten om offentlig tjeneste påvirkes. 
Ligevægten anses for at være i ubalance, 
såfremt det kan påvises, at der er fare for, 
at det ikke er økonomisk muligt at drive 
de pågældende offentlige tjenester med et 
rimeligt kvalitetsniveau.
I overensstemmelse med en sådan 
vurdering og afgørelsen fra det relevante 
tilsynsorgan kan medlemsstaterne tillade, 
ændre eller afvise ansøgningen om 
adgang til den ønskede rute med 
passagertransport i henhold til den 
økonomiske analyse og i 
overensstemmelse med EU-retten og 
principperne om ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling. Tilsynsorganet eller -
organerne træffer afgørelse, efter at der 
inden for en måned efter underretningen 
om den planlagte passagertransport, jf. 
artikel 38, stk. 4, er indgivet en ansøgning 
fra:

Or. fr

Begrundelse

Kriterierne for økonomisk ligevægt skal præciseres. Teksten er inspireret af betragtning 21 i 
direktiv 2012/34/EU og Kommissionens retningslinjer for fortolkning fra 2010.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Artikel 15, stk. 1, affattes således:
“Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger til overvågning af de 
tekniske og økonomiske vilkår samt 
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arbejdsvilkårene og markedsudviklingen 
inden for Unionens jernbanetransport.”

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. I artikel 19 tilføjes følgende litra:
"da) forpligter sig til at anvende de 
repræsentative kollektive aftaler i de 
medlemsstater, som de ønsker at drive 
virksomhed i;” 

Or. fr

Begrundelse

Hvis markedet for passagertransport med jernbane skal blive mere åbent, er det nødvendigt 
at øge kravene til godt omdømme med hensyn til overholdelse af de arbejdsvilkår, som en 
jernbanevirksomhed skal overholde for at erhverve en licens for at undgå dårlige 
arbejdsvilkår som følge af øget konkurrence.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 63 – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 63, stk. 1, indsættes følgende 
afsnit:
”Senest 18 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden vurderer Kommissionen 
direktivets indvirkning på udviklingen af 
arbejdsmarkedet for togpersonale. 
Kommissionen skal straks foreslå nye 
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lovgivningsmæssige foranstaltninger om 
certificering af togpersonale.”

Or. fr

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 63 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest den 31. december 2024 skal 
Kommissionen evaluere indvirkningen af 
dette direktiv på jernbanesektoren og 
forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen. I denne evaluering skal 
der tages højde for arbejdsmarkedets 
parters holdninger i EU's kompetente 
udvalg om den sociale dialog.

Or. fr


