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KORTFATTAD MOTIVERING

De olika liberaliseringar av tjänstesektorerna som EU genomfört under flera årtiondens tid, 
bland annat inom järnvägssektorn, utgår från artikel 26 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och är således beståndsdelar i EU-projektet.

Att inrätta en gemensam marknad får inte bli ett självändamål utan bör i stället syfta till att 
minska konsumenternas kostnader för tjänsterna och samtidigt slå vakt om tjänster som är av 
hög kvalitet och tillgängliga för alla.  

De olika liberaliseringsprocesserna i sektorer vars tjänster historiskt sett tillhandahållits av 
offentligägda operatörer via statliga driftsmonopol tycks så här med några års perspektiv inte 
ha tillgodosett dessa dubbla mål. 

Bara i järnvägssektorn finns det flera exempel på otillfredsställelse:
 Inom den internationella persontrafiken, som öppnades för konkurrens 2010, har den 

ökade konkurrensen inte på något märkbart vis minskat kostnaderna men däremot lett 
till nedläggningar av gamla gränsöverskridande sträckor som inte fungerade enligt 
höghastighetsmodellen. Sektorn har heller inte upplevt den förväntade tillväxten, och 
dess marknadsandelar måste vinnas mer på det intermodala än på det intramodala 
planet.

 Vad gäller den nationella persontrafiken i Storbritannien, det land som kommit längst 
med liberaliseringen, framhåller det rådgivande organet Cese de brittiska användarnas 
missnöje och det återkommande behovet av statliga ingripanden i integrationen av 
sektorn (tariffer, fördelning, tidtabeller m.m.).

 Vad gäller den nationella persontrafiken i hela unionen har det inletts inte mindre än 
15 överträdelseförfaranden avseende bristfälligt införlivande, vilket vittnar om att 
liberaliseringen går för raskt fram. Om liberaliseringen ska bidra till det europeiska 
bygget får den inte krocka med de nationella modellerna, som har försett allmänheten 
med kvalitet under flera årtiondens tid. 

Med tanke på detta anser inte föredraganden att det finns några belägg för att liberaliseringen 
av persontrafiken inom järnvägssektorn behöver fördjupas. I sina ändringsförslag har han i 
stället vinnlagt sig om att minska risken för negativa konsekvenser för allmänheten och 
framför allt för arbetstagarna i sektorn, och detta längs flera axlar:

 En så integrerad styrning som möjligt: Den strikta åtskillnaden mellan 
infrastrukturförvaltare och transportoperatörer är konkurrensmotiverad men har hos 
användarorganisationer, fackföreningar och ”historiska” operatörer gett upphov till 
farhågor som manar föredraganden till en viss nyansering. Åtskillnaden kommer med 
största sannolikhet att leda till mindre resurssammanslagning för materiella 
investeringar samt till ökad byråkrati, vilket inverkar menligt på tjänsternas kvalitet 
och användarnas säkerhet. Föredraganden har därför valt att ge det nationella 
regleringsorganet största möjliga frihet på området i enlighet med EU-domstolens dom 
av den 28 februari 2013.
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 Största möjliga frihet för medlemsstaterna att välja mellan anbudsförfaranden och 
direkt tilldelning av offentliga koncessioner genom avsevärd höjning av taken.

 De nationella planerna för en socialt och miljömässigt hållbar kollektivtrafik bör 
innehålla regler om skydd för användarna, arbetstagarna och miljön och därmed 
underlätta införandet av sådana kvalitetsmässiga, sociala och miljömässiga kriterier i 
anbudsinfordringar.

 Arbetstagarskyddet förbättras genom omfattande möjligheter till personalförflyttning 
inom det nya företag som innehar koncession till en offentlig tjänst, förstärkt social 
dialog inom strukturerna, förtydligande av vilken sociallagstiftning som gäller för 
ombordpersonal, bland annat via certifiering av sådan personal, och en uppmaning till 
medlemsstaterna att införa solidariskt socialt ansvar för anbudsgivaren och dennes 
underleverantörer för att undvika social dumpning. 

 Nödvändig ömsesidighet mellan medlemsstater i öppnandet av marknaderna.

 Övergångsperioden för medlemsstaternas genomförande förlängs avsevärt (till 2029) 
för att unionens politiska beslutsfattare ska hinna få lite distans och tid till analys 
innan man ger sig i kast med några nya 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 direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Gränsöverskridande frågor bör hanteras 
effektivt mellan infrastrukturförvaltare i de 
olika medlemsstaterna genom inrättandet 
av ett europeiskt nätverk för 
infrastrukturförvaltare.

(7) Det är nödvändigt att förbättra och 
förstärka det gränsöverskridande 
samarbetet mellan 
infrastrukturförvaltare.
Gränsöverskridande frågor bör hanteras 
effektivt mellan infrastrukturförvaltare i de 
olika medlemsstaterna genom inrättandet 
av ett europeiskt nätverk för 
infrastrukturförvaltare.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Förbättrad järnvägssäkerhet bör 
väga tungt vid öppnandet av marknaden 
för inhemsk persontrafik på järnväg, 
särskilt vid reformeringen av de 
integrerade strukturer som finns i dag, så 
att man undviker att skapa ytterligare 
administrativa hinder som äventyrar 
underhåll och säkerhetsförbättringar. 

Or. en

Ändringsförslag 3

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 får 
tillgång till tjänster av hög kvalitet.

Or. fr
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I syfte att fullborda det 
gemensamma europeiska 
järnvägsområdet och med tanke på 
konkurrensen inom sektorn stöder och 
uppmuntrar kommissionen aktivt en 
social dialog på EU-nivå, så att 
järnvägspersonalen kan få bättre 
varaktigt skydd 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 bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
konsekvenserna av förändringarnas 
psykosociala påfrestningar på den 
berörda personalen. 

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Kommissionen ser till att 
medlemsstaterna korrekt tillämpar 
samtliga bestämmelser i rådets direktiv 
2005/47/EG av den 18 juli 2005 om 
avtalet mellan Europeiska 
järnvägsgemenskapen (CER) och 
Europeiska transportarbetarfederationen 
(ETF) om vissa aspekter på villkoren för 
anlitande av mobila arbetstagare i 
gränsöverskridande driftskompatibel 
trafik inom järnvägssektorn1, inte minst 
deras säkerhet. 
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__________________
1 EUT L 195, 27.07.2005, s. 15.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) Att reglerna för arbetstid, körtid 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 
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 anordning ombord 
som registrerar lokförarnas kör- och 
vilotid. 

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 19d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19d) Mot bakgrund av utvecklingen av 
det gemensamma europeiska
järnvägsområdet och öppnandet av 
järnvägstransportmarknaden bör 
medlemsstaterna utnyttja representativa 
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kollektivavtal mellan arbetsmarknadens 
parter – utan att det påverkar 
tillämpningen av nationell rätt och redan 
gällande kollektivavtal – i syfte att 
undvika social dumpning och illojal 
konkurrens.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 19e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19e) Ombordpersonal är en yrkesgrupp 
inom järnvägssektorn som utför 
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 underlätta 
rörligheten för arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 19f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19f) Kommissionen bör utvärdera detta 
direktivs konsekvenser för utvecklingen 
av arbetsmarknaden för ombordpersonal 
och föreslå ny lagstiftning om certifiering 
av sådan personal.
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Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 19g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19g) Det nationella regleringsorganet 
bör godkänna eller begära ändringar i 
villkoren för personalöverföringar. Detta 
kan innefatta en ångerperiod för personal 
som ska överföras. När regleringsorganet 
fattar sitt beslut bör det försöka undvika 
att känslig information överförs från 
infrastrukturförvaltaren till en annan 
enhet inom det integrerade företaget.

Or. fr

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltaren utför alla de 
uppgifter som avses i artikel 3.2 och är 
oberoende av alla järnvägsföretag.

Det står medlemsstaterna fritt att välja på 
vilket sätt de ska se till att 
infrastrukturförvaltaren utför alla de 
uppgifter som avses i artikel 3.2 och är 
oberoende av alla järnvägsföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att garantera detta oberoende för 
infrastrukturförvaltaren ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
infrastrukturförvaltare är organiserade i en 
enhet som är rättsligt åtskild från alla 
järnvägsföretag.

För att garantera detta oberoende för 
infrastrukturförvaltaren ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
infrastrukturförvaltare är organiserade i en 
enhet som är rättsligt åtskild från alla 
järnvägsföretag, dock inom de gränser 
som krävs för att undvika byråkrati 
mellan enheter och underlätta 
investeringar i nätet och på så vis 
säkerställa en service av hög kvalitet utan 
att öka driftskostnaderna.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EG
Artikel 5b – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastrukturförvaltaren ska ha egen 
personal och vara placerad i lokaler som är 
åtskilda från de andra juridiska enheterna i 
det vertikalt integrerade företaget. Åtkomst 
till informationssystem ska vara skyddad 
för att säkerställa infrastrukturförvaltarens 
oberoende. Interna regler eller 
anställningskontrakt ska tydligt begränsa 
kontakterna med de andra juridiska
enheterna i det vertikalt integrerade 
företaget till officiell kommunikation i 
samband med fullgörandet av de av 
infrastrukturförvaltarens uppgifter som 
även utförs avseende andra 
järnvägsföretag utanför det vertikalt 
integrerade företaget. Andra överföringar 
av personal än de som avses i led c mellan 
infrastrukturförvaltaren och de andra 

Infrastrukturförvaltaren ska ha egen 
personal och vara placerad i lokaler som är 
åtskilda från de andra juridiska enheterna i 
det vertikalt integrerade företaget. Åtkomst 
till informationssystem ska vara skyddad 
för att säkerställa infrastrukturförvaltarens 
oberoende. Andra överföringar av personal 
än de som avses i punkt 4 mellan 
infrastrukturförvaltaren och de andra 
juridiska enheterna i det vertikalt 
integrerade företaget ska endast vara 
möjliga om det kan säkerställas att känslig 
information inte kommer att 
vidarebefordras till de andra juridiska 
enheterna.
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juridiska enheterna i det vertikalt 
integrerade företaget ska endast vara 
möjliga om det kan säkerställas att känslig 
information inte kommer att 
vidarebefordras till de andra juridiska 
enheterna.

Infrastrukturförvaltaren får samarbeta 
med andra enheter i det vertikalt 
integrerade företaget avseende 
utvecklingen av deras 
informationssystem, förutsatt att det kan 
garanteras att känslig information som 
infrastrukturförvaltaren besitter skyddas 
på lämpligt sätt.
Regleringsorganet ska godkänna eller 
begära ändringar i villkoren för hur 
första och andra stycket i denna punkt ska 
genomföras, i syfte att säkerställa 
infrastrukturförvaltarens oberoende. 
Regleringsorganet får begära in all 
nödvändig information från det 
integrerade företaget.

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag är alltför normativt. När det gäller lokaler, it-system och personal, 
med undantag för den högsta ledningen, bör regleringsorganet se till att villkoren är sådana 
att de garanterar infrastrukturförvaltarens oberoende. Dessa villkor kan skilja sig åt mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltare inrättar och 
organiserar samordningskommittéer för 
varje nät. Medlemskapet i denna kommitté 
ska minst vara öppet för 

Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltare inrättar och 
organiserar samordningskommittéer för 
varje nät. Medlemskapet i denna kommitté 
ska minst vara öppet för 
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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.

infrastrukturförvaltaren, kända sökande i 
den mening som avses i artikel 8.3 och, på 
deras begäran, potentiella sökande, deras 
representativa organisationer – inklusive 
företrädare för deras anställda –
företrädare för användare av gods- och 
persontrafiken på järnvägarna och för 
arbetstagare i järnvägssektorn samt, i 
förekommande fall, regionala och lokala 
myndigheter. Medlemsstaternas företrädare 
och det berörda regleringsorganet ska 
bjudas in till samordningskommitténs 
möten som observatörer.

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EG
Artikel 7e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätverket ska delta i den 
marknadsövervakningsverksamhet som 
avses i artikel 15 och mäta 
infrastrukturförvaltarnas effektivitet på 
grundval av gemensamma indikatorer och 
kvalitetskriterier, som tillförlitlighet, 
kapacitet, tillgänglighet, punktlighet och 
säkerhet i deras nät, tillgångskvalitet och 
tillgångsutnyttjande, underhåll, förnyelse, 
förstärkningar, investeringar och 
ekonomisk effektivitet.

Nätverket ska delta i den 
marknadsövervakningsverksamhet som 
avses i artikel 15 och mäta 
infrastrukturförvaltarnas effektivitet på 
grundval av gemensamma indikatorer och 
kvalitetskriterier, som tillförlitlighet, 
kapacitet, tillgänglighet, åtkomlighet, 
punktlighet och säkerhet i deras nät, 
tillgångskvalitet och tillgångsutnyttjande, 
underhåll, förnyelse, förstärkningar, 
gränsöverskridande samarbete för att 
undanröja flaskhalsar, investeringar och 
ekonomisk effektivitet.

Or. fr



PA\943829SV.doc 13/16 PE516.642v01-00

SV

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2012/34/EG
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 
skulle äventyras ska det eller de berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 göra 
en objektiv ekonomisk analys, bland annat 
av sysselsättningssituationen, och grunda 
sitt beslut på i förväg fastställda kriterier.

Vid bedömningen av om den ekonomiska 
jämvikten för ett avtal om allmän trafik 
skulle äventyras ska hänsyn tas till i 
förväg fastställda kriterier, såsom 
lönsamhetskonsekvenserna för tjänster 
som ingår i ett avtal om allmän trafik, 
inklusive konsekvenserna när det gäller 
nettokostnaderna för den behöriga 
offentliga myndighet som ingick avtalet, 
passagerarnas efterfrågan, biljettpriser, 
arrangemang för utfärdande av biljetter, 
plats för och antal stopp samt tidtabeller 
och turtäthet för den föreslagna nya 
trafiken; dessa kriterier ska fastställas av 
det regleringsorgan som avses i artikel 55 
i enlighet med genomförandeåtgärderna i 
punkt 4 i denna artikel. Bedömningen ska 
visa huruvida lönsamheten för de tjänster 
som erbjuds enligt avtalet om allmän 
trafik skulle påverkas. Jämvikten ska 
anses vara äventyrad om det kan påvisas 
att det finns en risk för att det inte är 
ekonomiskt genomförbart att erbjuda 
sådana allmänna tjänster med rimlig 
kvalitet.
I enlighet med en sådan bedömning och 
ett beslut från det behöriga 
regleringsorganet ska medlemsstaterna 
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kunna bevilja, ändra eller förvägra rätten 
till tillträde till den persontrafik ansökan 
gäller, i linje med den ekonomiska 
analysen, unionens lagstiftning samt 
principerna om jämlikhet och icke-
diskriminering. Regleringsorganet eller 
regleringsorganen 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. fr

Motivering

De kriterier som avgör den ekonomiska jämvikten måste anges mer i detalj. Texten bygger på 
skäl 21 i direktiv 2012/34/EU och kommissionens tolkningsriktlinjer från 2010.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Artikel 15 ska ersättas med följande:
”Kommissionen ska vidta de åtgärder som 
krävs för att övervaka de tekniska, 
ekonomiska och arbetsmässiga 
förhållandena samt 
marknadsutvecklingen när det gäller 
unionens järnvägstransporter.”

Or. en

Ändringsförslag 18

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

7b. I artikel 19 ska följande led läggas till:
da) har förbundit sig att tillämpa de 
representativa kollektivavtalen i de 
medlemsstater där de har för avsikt att 
bedriva verksamhet.

Or. fr

Motivering

Om järnvägsmarknaden för persontrafik ska kunna bli öppnare måste kraven på gott 
anseende skärpas när det gäller de arbetsförhållanden som ett järnvägsföretag måste 
respektera för att erhålla tillstånd, i syfte att undvika att arbetsförhållandena försämras till 
följd av ökad konkurrens.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2012/34/EG
Artikel 63 – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. I artikel 63.1 ska följande stycke 
läggas till:
Senast 18 månader efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft ska kommissionen 
utvärdera dess konsekvenser för 
utvecklingen av arbetsmarknaden för 
ombordpersonal på tåg. Kommissionen 
ska omedelbart föreslå ny lagstiftning om 
certifiering av sådan ombordpersonal.

Or. fr

Ändringsförslag 20

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



PE516.642v01-00 16/16 PA\943829SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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. 
Utvärderingen ska ta hänsyn till de 
synpunkter som framförts av 
arbetsmarknadens parter inom den 
relevanta EU-kommittén för social dialog.

Or. fr


