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Ändringsförslag 7
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Under det senaste decenniet har 
järnvägstrafikens tillväxt inte varit 
tillräcklig för att öka dess andel av 
transporterna i förhållande till bilar och 
luftfart. Järnvägens andel på 6 % av 
persontrafiken i Europeiska unionen har 
förblivit ganska stabil. Persontrafiken på 
järnväg har inte utvecklats i takt med 
behoven när det gäller tillgänglighet och 
kvalitet.

(1) Under det senaste decenniet har 
järnvägstrafikens tillväxt inte varit 
tillräcklig för att öka dess andel av 
transporterna i förhållande till bilar och 
luftfart. Järnvägens andel på 6 % av 
persontrafiken i Europeiska unionen har 
förblivit ganska stabil. Persontrafiken på 
järnväg har jämfört med andra 
transportmedel inte utvecklats i takt med 
behoven när det gäller tillgänglighet, pris
och kvalitet.

Or. cs

Ändringsförslag 8
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att underlätta utarbetandet av anbud 
och därigenom stärka konkurrensen 
behöver de behöriga myndigheterna se till 
att alla kollektivtrafikföretag som är 
intresserade av att lämna in anbud får viss 
information om transporttjänsterna och den 
infrastruktur som omfattas av avtalet om 
allmän trafik.

(8) För att underlätta utarbetandet av anbud 
och därigenom stärka konkurrensen 
behöver de behöriga myndigheterna se till 
att alla kollektivtrafikföretag som är 
intresserade av att lämna in anbud får viss 
information om transporttjänsterna och den 
infrastruktur som omfattas av avtalet om 
allmän trafik så att de inte missgynnas av 
upphandlingsorganet gentemot andra 
konkurrenter.

Or. cs
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Ändringsförslag 9
Joachim Zeller

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ömsesidighetsprincipen är ett viktigt 
verktyg för att motverka en snedvridning 
av konkurrensen. Denna princip bör 
tillämpas på företag från tredjeländer som 
vill delta i upphandlingsförfaranden inom 
unionen.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 10
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) De behöriga myndigheterna behöver
genom lämpliga och effektiva åtgärder 
underlätta kollektivtrafikföretagens 
tillträde till rullande materiel på lämpliga 
och icke-diskriminerade ekonomiska 
villkor, i de fall då marknaden inte sörjer 
för detta.

(12) De behöriga myndigheterna bör 
möjliggöra kollektivtrafikföretagens 
tillträde till rullande materiel på lämpliga 
och icke-diskriminerade ekonomiska 
villkor, i de fall då marknaden inte sörjer 
för detta. De måste emellertid se till att en 
operatör inte missgynnas gentemot andra 
operatörer.

Or. cs

Ändringsförslag 11
Joachim Zeller
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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 
omstruktureras. Därför krävs det 
övergångsåtgärder för avtal som 
direkttilldelas mellan förordningens 
ikraftträdandedatum och den 
3 december 2019.

(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 
krävs det övergångsåtgärder för avtal som 
direkttilldelas mellan förordningens 
ikraftträdandedatum och den 
3 december 2019.

Or. de

Ändringsförslag 12
Joachim Zeller

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I samband med ändringarna av 
förordning (EG) nr 994/98 
(bemyndigandeförordningen) har 
kommissionen även föreslagit en ändring 
av förordning (EG) nr 1370/2007. I syfte 
att harmonisera tillvägagångssättet när 
det gäller gruppundantagsförordningar 
på området statligt stöd bör stöd för 
samordning av transporter eller 
ersättning för allmän trafikplikt enligt 
artikel 93 i fördraget inkluderas i 
bemyndigandeförordningens 
tillämpningsområde, i enlighet med 
förfarandena i artiklarna 108.4 och 109 i 
fördraget.

utgår

Or. de
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Motivering

Om principen om befrielse från skyldigheten att anmäla kompensationsbetalningar flyttas till 
ett annat regelverk skulle hela logiken i förordningen om allmännyttiga skyldigheter ändras, 
och det skulle medföra en stor risk för rättsosäkerhet för kollektivtrafiken.

Ändringsförslag 13
Joachim Zeller

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) behörig lokal myndighet: en behörig 
myndighet vars geografiska 
behörighetsområde inte är nationellt utan
avser transportbehoven i en tätort eller ett 
landsbygdsområde.”

”c) behörig lokal myndighet: en behörig 
myndighet vars geografiska 
behörighetsområde inte omfattar en 
medlemsstats hela territorium eller avser 
transportbehoven i en region, en tätort eller 
ett landsbygdsområde, inklusive på 
gränsöverskridande nivå.”

Or. de

Motivering

Definitionen måste formuleras på ett tydligare sätt så att hänsyn tas till inrättandet av 
transportmyndigheter med gränsöverskridande behörighet. Dessutom måste denna förordning 
klart och tydligt även omfatta regioner.

Ändringsförslag 14
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) behörig lokal myndighet: en behörig 
myndighet vars geografiska 
behörighetsområde inte är nationellt utan 

”c) behörig lokal myndighet: en behörig 
myndighet vars geografiska 
behörighetsområde inte är nationellt utan 
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avser transportbehoven i en tätort eller ett 
landsbygdsområde.”

avser transportbehoven på en viss plats, 
exempelvis i en kommun, en stad, en tätort 
eller ett landsbygdsområde.”

Or. cs

Ändringsförslag 15
Joachim Zeller

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All kollektivtrafik som går utöver vad som 
krävs för att uppnå nätverkseffekter på 
lokal eller regional nivå eller på en nivå 
under den nationella nivån ska uteslutas 
från tillämpningsområdet för allmän 
trafikplikt.

All kollektivtrafik som skapar 
nätverkseffekter på lokal eller regional nivå 
eller på en nivå under den nationella nivån 
ska omfattas av tillämpningsområdet för 
allmän trafikplikt. Sådana 
nätverkseffekter kan skapas genom 
sammanslagning av lönsamma och 
olönsamma linjer.

Or. de

Motivering

Om vissa regionala järnvägslinjer är i ekonomisk jämvikt eller om de är vinstgivande, ska de 
inom ramen för ett avtal om allmän trafik kunna slås samman med linjer som går med förlust, 
så att vinsterna kan bidra till att finansiera de sistnämnda och vid behov optimera de tekniska 
resurser som krävs för driften.

Ändringsförslag 16
Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Förordning 1370/2007(EG)
Artikel 2a – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska upprätta 
och regelbundet uppdatera 
kollektivtrafikplaner som omfattar alla 
relevanta transportsätt för det område som 
de ansvarar för. I dessa 
kollektivtrafikplaner ska myndigheterna 
definiera målen och medlen för 
kollektivtrafikpolitiken för alla berörda 
transportsätt för det område som de 
ansvarar för. Planerna ska minst innehålla 
följande:

1. De behöriga myndigheterna ska upprätta 
och regelbundet uppdatera 
kollektivtrafikplaner som omfattar alla 
relevanta transportsätt för det område som 
de ansvarar för. Dessa skyldigheter ska 
endast gälla för tätorter med fler än 
100 000 invånare. I dessa 
kollektivtrafikplaner ska myndigheterna 
definiera målen och medlen för 
kollektivtrafikpolitiken för alla berörda 
transportsätt för det område som de 
ansvarar för. Planerna ska minst innehålla 
följande:

Or. de

Motivering

Kollektivtrafikplaner kan innebära betydande extra skyldigheter, samtidigt som de 
huvudlinjer som ingår i den fysiska planeringen inte påverkas. Dessa skyldigheter bör endast 
gälla för tätorter av en viss storlek.

Ändringsförslag 17
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska upprätta 
och regelbundet uppdatera 
kollektivtrafikplaner som omfattar alla 
relevanta transportsätt för det område som 
de ansvarar för. I dessa 
kollektivtrafikplaner ska myndigheterna 
definiera målen och medlen för 
kollektivtrafikpolitiken för alla berörda 
transportsätt för det område som de 
ansvarar för. Planerna ska minst innehålla 
följande:

1. De behöriga myndigheterna ska upprätta 
och regelbundet uppdatera fleråriga 
kollektivtrafikplaner som omfattar alla 
relevanta transportsätt för det område som 
de ansvarar för. I dessa 
kollektivtrafikplaner ska myndigheterna 
definiera målen och medlen för 
kollektivtrafikpolitiken för alla berörda 
transportsätt för det område som de 
ansvarar för. Planerna ska minst innehålla 
följande:
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Or. cs

Ändringsförslag 18
Joachim Zeller

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Grundkrav som ska uppfyllas av 
kollektivtrafikanbudet, exempelvis 
tillgänglighet, territoriella förbindelser, 
säkerhet, samtrafik mellan järnvägslinjer 
och mellan järnväg och andra transportsätt 
vid viktiga kommunikationsnav, 
anbudsuppgifter som driftstider, turtäthet 
och miniminivå av kapacitetsutnyttjande.

b) Grundkrav som ska uppfyllas av 
kollektivtrafikanbudet, exempelvis 
tillgänglighet, territoriella förbindelser, 
säkerhet, samtrafik mellan järnvägslinjer 
och mellan järnväg och andra transportsätt 
vid viktiga kommunikationsnav, 
anbudsuppgifter som principerna för 
tidtabellsutformningen samt turtäthet.

Or. de

Ändringsförslag 19
Joachim Zeller

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Krav på social och territoriell 
sammanhållning.

Or. de

Ändringsförslag 20
Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Förordning 1370/2007(EG)
Artikel 2a – punkt 2 – stycke 1

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.

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

Planerna för kollektivtrafik ska en månad 
innan de offentliggörs överlämnas till 
regleringsorganet för yttrande.
De behöriga myndigheterna ska stämma 
av informationen i de olika trafikplanerna 
och utarbeta gemensamma trafikplaner 
för den regionala gränsöverskridande 
kollektivtrafiken.

Or. de

Motivering

Intermodalitet och gränsöverskridande samordning måste främjas.

Ändringsförslag 21
Joachim Zeller

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska efter att ha 
samrått med berörda parter anta 
kollektivtrafikplaner och offentliggöra 
dem. De berörda parter som ska beaktas 
vid tillämpning av denna förordning är 
minst trafikföretag, infrastrukturförvaltare, 
i förekommande fall, och representativa 
passagerar- och arbetstagarorganisationer.

De behöriga myndigheterna ska efter att ha 
samrått med berörda parter anta 
kollektivtrafikplaner och offentliggöra 
dem. De berörda parter som ska beaktas 
vid tillämpning av denna förordning är 
minst trafikföretag, infrastrukturförvaltare, 
i förekommande fall, och representativa 
passagerar- och arbetstagarorganisationer.
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De befintliga offentliga 
tjänsteleverantörerna ska vara skyldiga 
att på begäran överlämna nödvändiga 
uppgifter till de behöriga myndigheterna 
inom en månad. Detta ska även gälla för 
myndigheter i ett angränsande land.

Or. de

Motivering

Det behövs exakta uppgifter för kollektivtrafiken i fråga om utvecklingen av marknaderna för 
de olika transportsätten. Marknadsaktörerna förfogar över de viktigaste informationskällorna 
och måste dela dessa uppgifter med de berörda myndigheterna.

Ändringsförslag 22
Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led d
Förordning 1370/2007(EG)
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8. De behöriga myndigheterna ska för alla 
intresserade parter tillgängliggöra all 
relevant information för utarbetandet av en 
offert under ett konkurrensutsatt 
upphandlingsförfarande. Detta ska 
inbegripa passagerarnas efterfrågan, 
biljettpriser, kostnader och intäkter 
relaterade till den kollektivtrafik som 
omfattas av upphandlingen samt 
upplysningar om 
infrastrukturspecifikationer som är av 
betydelse för driften av nödvändiga fordon 
eller rullande materiel, så att de får 
möjlighet att utarbeta väl underbyggda 
affärsplaner. 
Järnvägsinfrastrukturförvaltare ska stödja 
de behöriga myndigheterna genom att 
tillhandahålla alla relevanta 
infrastrukturspecifikationer. Bristande 
efterlevnad av ovannämnda bestämmelser 
ska bli föremål för den prövning av 

”8. De behöriga myndigheterna ska för alla 
intresserade parter tillgängliggöra all 
relevant information för utarbetandet av ett 
anbud under ett konkurrensutsatt 
upphandlingsförfarande. 
Infrastrukturförvaltare, särskilt 
järnvägsoperatörer, som genomför eller 
har genomfört ett avtal om allmän trafik, 
ska hjälpa de behöriga myndigheterna att 
ta fram all relevant information. De ska 
vara ansvariga för korrektheten i de 
uppgifter som lämnas till den behöriga 
myndigheten med beaktande av 
affärssekretess. Detta ska inbegripa 
passagerarnas efterfrågan, biljettpriser, 
kostnader och intäkter relaterade till den 
kollektivtrafik som omfattas av 
upphandlingen samt upplysningar om 
infrastrukturspecifikationer som är av 
betydelse för driften av nödvändiga fordon 
eller rullande materiel, så att de får 
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lagenligheten som föreskrivs i artikel 5.7.” möjlighet att utarbeta väl underbyggda 
affärsplaner. 
Järnvägsinfrastrukturförvaltare ska stödja 
de behöriga myndigheterna genom att 
tillhandahålla alla relevanta 
infrastrukturspecifikationer. Bristande 
efterlevnad av ovannämnda bestämmelser 
ska bli föremål för den prövning av 
lagenligheten som föreskrivs i artikel 5.7. 
Den aktuella operatören för en linje eller 
ett nät, som omfattas av en upphandling 
enligt ett konkurrensutsatt 
upphandlingsförfarande, ska till den 
behöriga myndigheten kostnadsfritt och i 
fullständig och exakt form överlämna de 
uppgifter som krävs för att ett anbud ska 
kunna utarbetas, särskilt uppgifter om 
trafikefterfrågan och inkomster från 
passagerartransport. Den tidigare 
järnvägsoperatören och 
infrastrukturförvaltaren ska ersätta andra 
operatörer för alla eventuella förluster 
som dessa drabbas av på grund av att 
anbud har lämnats in med felaktiga eller 
bristfälliga uppgifter.”

Or. de

Motivering

Infrastrukturförvaltarens uppgifter är inte tillräckliga, eftersom de inte omfattar 
järnvägsoperatörens affärsuppgifter. De tidigare eller nuvarande tjänsteleverantörerna, 
särskilt de etablerade operatörerna, måste lämna relevanta uppgifter så att ingen 
diskriminering kan ske i fråga om tillgången till information. Detta är nödvändigt, eftersom 
de behöriga myndigheterna annars åläggs skyldigheter som de inte kan uppfylla.

Ändringsförslag 23
Joachim Zeller

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

(-a) Följande punkt ska införas:

”3a. Den behöriga myndigheten kan 
utesluta företag från tredjeländer från det 
konkurrensutsatta 
upphandlingsförfarandet, om dessa 
tredjeländer inte har något 
konkurrensutsatt upphandlingsförfarande 
för företag från EU-medlemsstater.”

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 24
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
reglerna om statligt stöd vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa verkligt och 
icke-diskriminerande tillträde till lämplig 
rullande materiel för kollektivtrafik på 
järnväg för operatörer som vill 
tillhandahålla kollektivtrafik på järnväg 
under avtal om allmän trafik.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
reglerna om statligt stöd vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa lika villkor
och icke-diskriminerande tillträde till 
lämplig rullande materiel för 
kollektivtrafik på järnväg för operatörer 
som vill tillhandahålla kollektivtrafik på 
järnväg under avtal om allmän trafik.

Or. cs

Ändringsförslag 25
Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 5
Förordning 1370/2007(EG)
Artikel 5a – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får uppfylla 
kravet i det första stycket på något av 
följande sätt:

Den behöriga myndigheten får uppfylla 
kravet i det första stycket på olika sätt som 
främjar stordriftsfördelar:

Or. de

Ändringsförslag 26
Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 5
Förordning 1370/2007(EG)
Artikel 5a – punkt 2 – stycke 2 – led ca (nytt) och cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Genom att upprätta samarbete med 
de angränsande lokala myndigheterna för 
att ge tillträde till en större andel rullande 
materiel.
(cb) Genom att ansöka om bidrag från sin 
medlemsstat som en kompletterande 
åtgärd för att täcka restvärdet för den 
rullande materielen.

Or. de

Motivering

Inga finansieringsmetoder får uteslutas (garanti, övertag, direkt köp m.m.). Staterna får 
emellertid inte försöka dra sig undan sitt ansvar och i stället otillbörligen belasta de lokala 
myndigheterna. Regelverket måste vara utformat på ett sådant sätt att marknaden för rullande 
materiel stimuleras genom att man främjar framför allt stordriftsfördelar och lämpliga 
finansieringslösningar.

Ändringsförslag 27
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning. Den finns 
tillgänglig inom tre månader efter 
offentliggörandet, i konsoliderad form 
med förordning (EG) nr 1370/2007 som 
den ändrar.

Or. fr


