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Ændringsforslag 14
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 
om oprettelse af et fælles europæisk 
jernbaneområde oprettes et fælles 
europæisk jernbaneområde med fælles 
regler for forvaltning af 
jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere, for finansiering af 
infrastruktur og afgifter, for betingelserne 
for adgang til jernbaneinfrastruktur og 
tjenester og for tilsyn med 
jernbanemarkedet. Med alle disse 
elementer på plads er det nu muligt at 
fuldføre åbningen af EU’s jernbanemarked 
og gennemføre en reform af 
infrastrukturforvalteres forvaltning for at 
sikre lige adgang til infrastrukturen.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 
om oprettelse af et fælles europæisk 
jernbaneområde oprettes et fælles 
europæisk jernbaneområde med fælles 
regler for forvaltning af 
jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere, for finansiering af 
infrastruktur og afgifter, for betingelserne 
for adgang til jernbaneinfrastruktur og 
tjenester og for tilsyn med 
jernbanemarkedet. Med alle disse 
elementer på plads er det nu muligt at 
fuldføre åbningen af EU’s jernbanemarked 
og gennemføre en reform af 
infrastrukturforvalteres forvaltning for at 
øge jernbanernes andel af transporten og 
forbedre kvaliteten af de udbudte 
jernbanetjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I henhold til direktiv 2012/34/EU skal 
Kommissionen, hvis det er relevant, 
fremsætte forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger vedrørende åbning af de 
nationale jernbanepassagermarkeder og 
udvikling af hensigtsmæssige betingelser 

udgår
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for at sikre ikke-diskriminerende adgang 
til infrastruktur på grundlag af de 
gældende krav om adskillelse mellem 
infrastrukturforvaltning og 
transportvirksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne bør også sikre, at alle 
funktioner, der er nødvendige for en 
bæredygtig drift, vedligeholdelse og 
udvikling af jernbaneinfrastrukturen, 
forvaltes på en konsekvent måde af 
infrastrukturforvalteren selv.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 17
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De gældende krav til 
infrastrukturforvalternes uafhængighed 
af jernbanevirksomheder, der er fastlagt i 
direktiv 2012/34/EU, omfatter kun 
infrastrukturforvalterens væsentlige 
funktioner, som er beslutningstagning i 
forbindelse med kanaltildeling og 
beslutningstagning i forbindelse med 
infrastrukturafgifter. Det er dog 
nødvendigt, at alle funktioner udøves 
uafhængigt, da andre funktioner også 

udgår
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kan anvendes til at diskriminere mod 
konkurrenter. Dette gælder især 
beslutninger om investeringer eller 
vedligeholdelse, der kan træffes for at 
begunstige de dele af nettet, som primært 
bruges af transportvirksomhederne i en 
integreret virksomhed. Beslutninger om 
planlægning af vedligeholdelsesarbejder 
kan få indflydelse på, hvilke togkanaler 
konkurrenterne har til rådighed.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De gældende krav i direktiv 
2012/34/EU omfatter kun retlig, 
organisatorisk og beslutningsmæssig 
uafhængighed. Dermed udelukkes det 
ikke fuldstændigt, at der er mulighed for 
at opretholde en integreret virksomhed, så 
længe de tre former for uafhængighed 
sikres. For så vidt angår den 
beslutningsmæssige uafhængighed skal 
det sikres, at de passende 
beskyttelsesforanstaltninger udelukker, at 
en integreret virksomhed kontrollerer en 
infrastrukturforvalters 
beslutningstagning. Men selv en 
fuldstændig anvendelse af sådanne 
beskyttelsesforanstaltninger fjerner ikke 
helt alle de muligheder for 
diskriminerende adfærd over for 
konkurrenter, der findes i en vertikalt 
integreret virksomhed. Især findes 
muligheden for krydssubsidiering fortsat i 
integrerede strukturer, eller det er i hvert 
fald meget vanskeligt for tilsynsorganer at 
kontrollere og håndhæve 
beskyttelsesforanstaltninger, der skal 

udgår
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forhindre en sådan krydssubsidiering. 
Disse problemer løses mest effektivt, ved 
at der sikres institutionel adskillelse 
mellem infrastrukturforvaltning og 
transportvirksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I de tilfælde hvor medlemsstaterne 
opretholder en infrastrukturforvalter, der 
indgår i en vertikalt integreret 
virksomhed, bør de i det mindste indføre 
strenge beskyttelsesforanstaltninger for at 
sikre, at hele infrastrukturforvaltningen 
reelt er uafhængig i forhold til den 
integrerede virksomhed. Disse 
beskyttelsesforanstaltninger bør ikke kun 
gælde infrastrukturforvalterens 
organisatoriske placering i den 
integrerede virksomhed, men også 
forvaltningsstrukturen for 
infrastrukturforvalteren, og bør, så vidt 
det er muligt inden for rammerne af en 
integreret struktur, forhindre finansielle 
overførsler mellem 
infrastrukturforvalteren og andre retlige 
enheder i den integrerede virksomhed. 
Disse beskyttelsesforanstaltninger svarer 
ikke blot til, hvad der er nødvendigt for at 
opfylde de krav om beslutningsmæssig 
uafhængighed i forbindelse med de 
væsentlige funktioner, der er fastlagt i 
direktiv 2012/34/EU, for så vidt angår 
infrastrukturforvalterens 
forvaltningsmæssige uafhængighed, men 
går videre end disse krav ved at tilføje 
bestemmelser om, at det skal udelukkes, at 
infrastrukturforvalterens indtægter kan 

udgår
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anvendes til at finansiere andre enheder i 
den vertikalt integrerede virksomhed. 
Dette bør gælde uanset anvendelsen af 
medlemsstaternes skattelovgivning og med 
forbehold af EU's statsstøtteregler.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Selv om de 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer 
uafhængighed, gennemføres, vil vertikalt 
integrerede virksomheder kunne misbruge 
deres struktur til at sikre uretmæssige 
konkurrencefordele for 
jernbaneoperatører, der tilhører de 
pågældende virksomheder. Med forbehold 
af artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde bør 
Kommissionen derfor efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ 
kontrollere, at 
beskyttelsesforanstaltningerne 
gennemføres effektivt, og at eventuelle 
resterende konkurrenceforvridninger er 
fjernet. Hvis Kommissionen ikke er i 
stand til at bekræfte, at dette er sket, bør
alle medlemsstater have mulighed for at 
begrænse eller tilbagekalde den 
pågældende integrerede operatørs 
adgangsrettigheder.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 21
Jean-Jacob Bicep
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Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når EU-jernbanevirksomhederne 
gives ret til adgang til jernbaneinfrastruktur 
i alle medlemsstater med henblik på at 
udføre indenlandske 
passagertransporttjenester, kan det få 
konsekvenser for tilrettelæggelsen og 
finansieringen af passagertransport med 
jernbane i henhold til en kontrakt om 
offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at begrænse retten til 
adgang i de tilfælde, hvor den vil skabe 
ubalance i den økonomiske ligevægt i 
sådanne kontrakter om offentlig tjeneste, 
og hvor det relevante tilsynsorgan har 
godkendt det.

(14) Når EU-jernbanevirksomhederne 
gives ret til adgang til jernbaneinfrastruktur 
i alle medlemsstater med henblik på at 
udføre indenlandske 
passagertransporttjenester, kan det få 
konsekvenser for tilrettelæggelsen og 
finansieringen af passagertransport med 
jernbane i henhold til en kontrakt om 
offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at begrænse retten til 
adgang i de tilfælde, hvor den vil skabe 
ubalance i den økonomiske ligevægt i 
sådanne kontrakter om offentlig tjeneste 
eller i den udbudte tjenestes kvalitet, og 
hvor det relevante tilsynsorgan har 
godkendt det.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at fastslå om kvaliteten af den 
udbudte tjeneste inden for rammerne af 
en kontrakt om offentlig tjeneste påvirkes 
af en tjeneste for fri adgang til samme 
jernbanenet, bør tilsynsorganerne navnlig 
tage højde for indvirkningen på nettet, 
opretholdelsen af tilslutningsforbindelser 
og punktlighed. 

Or. fr
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Ændringsforslag 23
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at gøre jernbanetransport mere 
attraktiv for passagerer bør 
medlemsstaterne kunne pålægge 
jernbanevirksomheder, der udfører 
indenlandsk passagertransport, at deltage i 
en ordning med fælles information og 
integrerede billetsystemer i forbindelse 
med billetudstedelse, gennemgående 
billetter og reservationer. Hvis der 
etableres en sådan ordning, bør det sikres, 
at den ikke skaber markedsforvridning eller 
forskelsbehandling mellem 
jernbanevirksomheder.

(19) For at gøre jernbanetransport mere 
attraktiv for passagerer bør 
medlemsstaterne pålægge 
jernbanevirksomheder, der udfører 
indenlandsk og international 
passagertransport, at deltage i en ordning 
med fælles information og gennemgående 
billetsystemer i forbindelse med 
billetudstedelse, gennemgående billetter og 
reservationer. Når denne ordning er 
etableret, skal det sikres, at den er 
interoperabel og vil kunne integreres i de 
andre nationale eller europæiske 
ordninger, og at den ikke skaber 
markedsforvridning eller 
forskelsbehandling mellem 
jernbanevirksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Nr. 2 affattes således: udgår
‘2) ”infrastrukturforvalter”: ethvert organ 
eller enhver virksomhed, der sørger for 
udvikling, drift og vedligeholdelse af 
jernbaneinfrastruktur på et net; udvikling 
omfatter netplanlægning, finansiel 
planlægning og investeringsplanlægning 
samt opbygning og opgraderinger af 
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infrastrukturen; drift af infrastruktur 
omfatter alle elementer i proceduren for 
kanaltildeling, herunder både 
fastlæggelse og vurdering af, hvad der 
står til rådighed, samt tildeling af 
individuelle kanaler, trafikstyring og 
infrastrukturafgifter, herunder 
fastlæggelse og opkrævning af afgifter; 
vedligeholdelse omfatter fornyelse af 
infrastruktur og andre former for 
forvaltning af aktiver”

Or. fr

Ændringsforslag 25
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra c
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 3 – nr. 31 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Som nyt nr. 31 tilføjes: udgår
31) "vertikalt integreret virksomhed": en 
virksomhed, hvor:
- en eller flere jernbanevirksomheder ejes 
helt eller delvist af den samme 
virksomhed som en infrastrukturforvalter 
(holdingselskab), eller
- en infrastrukturforvalter ejes helt eller 
delvist af en eller flere 
jernbanevirksomheder eller
- en eller flere jernbanevirksomheder ejes 
helt eller delvist af en 
infrastrukturforvalter”

Or. fr

Ændringsforslag 26
Jean-Jacob Bicep
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 6, stk. 2, udgår. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 27
Jean-Jacob Bicep

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 7 affattes således: udgår
”Artikel 7
Institutionel adskillelse af 
infrastrukturforvalteren
1. Medlemsstaterne sikrer, at 
infrastrukturforvalteren varetager alle de 
funktioner, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, og er uafhængig af 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.
2. Medlemsstaterne skal også sikre, at den 
eller de samme juridiske eller fysiske 
personer ikke har lov til:
a) at udøve direkte eller indirekte kontrol 
som omhandlet i Rådets forordning (EF) 
nr. 139/2004, at have nogen finansiel 
interesse i eller udøve nogen rettigheder 
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over en jernbanevirksomhed og en 
infrastrukturforvalter samtidig
b) at udpege medlemmer i bestyrelsen, 
direktionen eller andre organer, der 
repræsenterer en infrastrukturforvalter 
juridisk, og samtidig udøve direkte eller 
indirekte kontrol over, have finansielle 
interesser i eller udøve rettigheder over en 
jernbanevirksomhed
c) at være medlem af bestyrelsen, 
direktionen eller andre organer, der 
repræsenterer virksomheden juridisk, for 
både en jernbanevirksomhed og en 
infrastrukturforvalter
d) at forvalte jernbaneinfrastrukturen 
eller tage del i infrastrukturforvalterens 
forvaltning og samtidig udøve direkte eller 
indirekte kontrol over, have finansielle 
interesser i eller udøve rettigheder over en 
jernbanevirksomhed, eller at forvalte 
jernbanevirksomheden eller tage del i 
dens forvaltning og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over, have 
interesser i eller udøve rettigheder over en 
infrastrukturforvalter.
3. Hvis den person, der er omhandlet i stk. 
2, er en medlemsstat eller et andet 
offentligt organ, anses to offentlige 
myndigheder, som er adskilte og retligt 
forskellige fra hinanden, og som udøver 
kontrol eller andre rettigheder som 
omhandlet i stk. 2 over på den ene side en 
infrastrukturforvalter og på den anden 
side en jernbanevirksomhed, i forbindelse 
med gennemførelsen af denne artikel for 
at være den eller de samme personer.
4. Forudsat at der ikke opstår 
interessekonflikter, og at fortroligheden af 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
er sikret, kan infrastrukturforvalteren 
give specifikke udviklings-, fornyelses- og 
vedligeholdelsesarbejder, som han 
bevarer sine beslutningsbeføjelser over, i 
underentreprise til jernbanevirksomheder 
eller ethvert andet organ, der er underlagt 



AM\1002920DA.doc 13/24 PE519.489v01-00

DA

infrastrukturforvalterens tilsyn.
5. Hvis infrastrukturforvalteren på datoen 
for dette direktivs ikrafttræden tilhører en 
vertikalt integreret virksomhed, kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
stk. 2, 3 og 4 i denne artikel. I så tilfælde 
skal den pågældende medlemsstat sikre, at 
infrastrukturforvalteren varetager alle de 
funktioner, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, og reelt er organisatorisk og 
beslutningsmæssigt uafhængig af alle 
jernbanevirksomheder i overensstemmelse 
med kravene i artikel 7a til 7c.”

Or. fr

Ændringsforslag 28
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a udgår

Or. fr

Ændringsforslag 29
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 30
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne i bestyrelsen eller 
direktionen for og ledende medarbejdere 
under infrastrukturforvalteren må ikke 
have nogen interesse i eller modtage nogen 
finansielle fordele direkte eller indirekte fra 
andre retlige enheder i den vertikalt 
integrerede virksomhed. De 
resultatbaserede elementer i deres 
aflønning må ikke afhænge af 
virksomhedsresultaterne hos andre retlige 
enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed eller retlige enheder under 
dennes kontrol, men udelukkende af 
infrastrukturforvalterens 
virksomhedsresultater.

Medlemmerne i bestyrelsen eller 
direktionen for og ledende medarbejdere 
under infrastrukturforvalteren samt dennes 
personale med adgang til fortrolige 
oplysninger må ikke have nogen interesse i 
eller modtage nogen finansielle fordele 
direkte eller indirekte fra andre retlige 
enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed. De resultatbaserede elementer 
i deres aflønning må ikke afhænge af 
virksomhedsresultaterne hos andre retlige 
enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed eller retlige enheder under 
dennes kontrol, men udelukkende af 
infrastrukturforvalterens 
virksomhedsresultater.

Or. cs

Ændringsforslag 31
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 32
Jean-Jacob Bicep

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

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, 
repræsentanter for brugerne af 
jernbanegodstransport og –
passagertransport, 
arbejdstagerrepræsentanter for 
jernbanesektoren og regionale og lokale 
myndigheder. Medlemsstaternes 
repræsentanter og det berørte tilsynsorgan 
indbydes til koordinationsudvalgets møder 
som observatører.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Oldřich Vlasák

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7d (ny) – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinationsudvalget udarbejder en 
forretningsorden, som bl.a. omfatter regler 
om mødedeltagelse og -hyppighed, som 
skal være mindste én gang i kvartalet. Der 
skal hvert år forelægges en rapport om 

Koordinationsudvalget udarbejder en 
forretningsorden, som bl.a. omfatter regler 
om mødedeltagelse og –hyppighed, som 
skal være mindst én gang i kvartalet, samt 
regler om regelmæssig høring, som bør 
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koordinationsudvalgets drøftelser for 
infrastrukturforvalteren, medlemsstaten, 
det berørte tilsynsorgan og Kommissionen 
med en angivelse af de standpunkter, som 
udvalgsmedlemmerne hver især har 
indtaget.

finde sted mindst en gang om året, af 
repræsentanter for brugerne af tjenester 
til gods- og passagertransport. Der skal 
hvert år forelægges en rapport om 
koordinationsudvalgets drøftelser for 
infrastrukturforvalteren, medlemsstaten, 
det berørte tilsynsorgan og Kommissionen 
med en angivelse af de standpunkter, som 
udvalgsmedlemmerne hver især har 
indtaget.

Or. cs

Ændringsforslag 34
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7e (ny) – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger, der fastlægger de fælles 
principper og metoder for netværket, 
navnlig for at sikre konsekvens for 
benchmarks og de procedurer, der skal 
følges ved samarbejdet i netværket. Disse 
foranstaltninger vedtages i form af en 
gennemførelsesretsakt efter proceduren i 
artikel 62, stk. 3.

Kommissionen kan, hvor det er relevant, 
udforme lovgivningsforslag, som sigter 
mod at forbedre samarbejdet mellem de 
infrastrukturforvaltere, som er medlem af 
netværket.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10, stk. 2, fastsatte ret til adgang til 
kun at omfatte passagertransport mellem et 
bestemt afgangs- og bestemmelsessted, når 
en eller flere kontrakter om offentlig 
tjeneste omfatter samme rute eller en 
alternativ rute, i de tilfælde, hvor 
udøvelsen af denne ret vil skabe ubalance i 
den økonomiske ligevægt i den eller de 
pågældende kontrakter om offentlig 
tjeneste.”

Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10, stk. 2, fastsatte ret til adgang til 
kun at omfatte passagertransport mellem et 
bestemt afgangs- og bestemmelsessted, når 
en eller flere kontrakter om offentlig 
tjeneste omfatter samme rute eller en 
alternativ rute i de tilfælde, hvor udøvelsen 
af denne ret vil skabe ubalance i den 
økonomiske ligevægt i den eller de 
pågældende kontrakter om offentlig 
tjeneste eller, hvis den udbudte tjeneste 
forringes som følge heraf.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Jean-Jacob Bicep

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

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 og basere sin 
afgørelse på forud fastlagte kriterier under 
hensyntagen til den samlede effekt af de 
udbudte tjenester med fri adgang. 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:

Or. fr
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Ændringsforslag 37
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 13a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan pålægge
jernbanevirksomheder, der udfører 
indenlandsk passagertransport, at deltage i 
en ordning med fælles information og 
integrerede billetsystemer i forbindelse 
med billetudstedelse, gennemgående 
billetter og reservationer, eller beslutte at 
beføje kompetente myndigheder til at 
etablere en sådan ordning, jf. dog 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1371/2007 og direktiv 2010/40/EU. Hvis
der etableres en sådan ordning, sikrer 
medlemsstaterne, at den ikke skaber 
markedsforvridning eller 
forskelsbehandling mellem 
jernbanevirksomheder, og at den forvaltes 
af en offentlig eller privat retlig enhed, 
eller en sammenslutning af alle 
jernbanevirksomheder, der udfører 
passagertransport.

Medlemsstaterne pålægger
jernbanevirksomheder, der udfører 
indenlandsk passagertransport, senest et år 
efter vedtagelsen af nærværende direktiv
at deltage i en ordning med fælles 
information og integrerede billetsystemer i 
forbindelse med billetudstedelse, 
gennemgående billetter og reservationer, 
eller beslutter at beføje kompetente 
myndigheder til at etablere en sådan 
ordning, jf. dog bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1371/2007 og direktiv 
2010/40/EU. Når der etableres en sådan 
ordning, sikrer medlemsstaterne, at den er 
interoperabel og kan integreres i de andre 
nationale og europæiske ordninger, at den 
ikke skaber markedsforvridning eller 
forskelsbehandling mellem 
jernbanevirksomheder, og at den forvaltes 
af en offentlig eller privat retlig enhed, 
eller en sammenslutning af alle 
jernbanevirksomheder, der udfører 
passagertransport.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – stk. 1 – litra h og i (nye)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I artikel 56, stk. 1, tilføjes følgende 
litraer:
"h) organiseret vedligeholdelsesarbejde 
i) ikke-organiseret 
vedligeholdelsesarbejde” 

Or. fr

Ændringsforslag 39
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 b (nyt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b) Artikel 56, stk. 2, affattes således:
"Med forbehold af de nationale 
konkurrencemyndigheders beføjelser til 
at sikre konkurrencen på markederne 
for jernbanetransportydelser har 
tilsynsorganet beføjelse til at overvåge 
konkurrencesituationen på markedet for 
jernbanetransportydelser og navnlig at 
føre tilsyn med stk. 1, litra a) til i), på 
eget initiativ for at undgå 
forskelsbehandling af ansøgerne. Det 
kontrollerer især, om netvejledningen 
indeholder diskriminerende 
bestemmelser eller giver 
infrastrukturforvalteren 
skønsbeføjelser, som kan anvendes til at 
forskelsbehandle ansøgerne.
For så vidt angår offentlig 
personbefordring med jernbane, skal det 
sikres, at tilsynsorganet på eget initiativ 
overholder kravene i forordning (EF) nr. 
1370/2007 og derved tager hensyn til de i 
artikel 10 i nærværende direktiv 
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omhandlede tjenester".

Or. fr

Ændringsforslag 40
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 c (nyt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c) Artikel 56, stk. 6, affattes således:

"Tilsynsorganet sikrer, at afgifter, der 
er fastsat af infrastrukturforvalteren, er 
i overensstemmelse med kapitel IV, 
afdeling 2, og ikke indebærer 
forskelsbehandling. Tilsynsorganet sikrer 
ligeledes, at afgifter, der er fastsat af 
infrastrukturforvalteren, operatørerne af 
servicefaciliteter eller 
jernbanevirksomheder for adgang, 
herunder adgang til spor, 
passagerbanegårde, tilhørende bygninger 
og andre faciliteter, herunder 
displayenheder i forbindelse med 
rejseoplysninger, ikke indebærer 
forskelsbehandling. For at sikre at dette 
gennemføres, bør enhver ændring af 
afgiftsstrukturen eller af størrelsen på 
afgiften, som er omhandlet i dette stykke, 
meddeles tilsynsorganet senest to måneder 
før den planlagte ikrafttrædelsesdato for 
afgiftsordningen. Tilsynsorganet er 
bemyndiget til at kræve en reduktion eller 
forhøjelse, for så vidt angår den 
planmæssige ændring, udsættelse til et 
senere tidspunkt eller annullering heraf 
senest en måned før 
ikrafttrædelsesdatoen. Forhandlinger 
mellem ansøgere og 
infrastrukturforvalteren om niveauet for 
infrastrukturafgifter er kun tilladt, hvis 
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de foregår under overvågning af 
tilsynsorganet. Tilsynsorganet griber 
ind, hvis forhandlingerne kan forventes 
at stride mod dette kapitel.” 

Or. fr

Ændringsforslag 41
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 d (nyt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – stk. 9 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8d) Artikel 56, stk. 9, afsnit 3, affattes 
således:
"I tilfælde af en klage vedrørende afslag 
på en ansøgning om 
infrastrukturkapacitet eller vedrørende 
vilkårene for et tilbud om kapacitet 
bekræfter tilsynsorganet enten, at en 
ændring af infrastrukturforvalterens 
beslutning ikke er påkrævet, eller 
forlanger denne afgørelse ændret senest 
en måned efter modtagelse af klagen i 
overensstemmelse med de af 
tilsynsorganet angivne retningslinjer.
Infrastrukturforvalteren sikrer hurtigst 
muligt materiel overholdelse heraf og 
under alle omstændigheder senest en 
måned efter, at han har modtaget 
anmodningen fra tilsynsorganet.”

Or. fr

Ændringsforslag 42
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 e (nyt)
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Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8e) Artikel 56, stk. 10, affattes således:
"Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser 
truffet af tilsynsorganet kan prøves ved 
en domstol. Klager kan kun have 
opsættende virkning for tilsynsorganets 
afgørelse, hvis den umiddelbare virkning 
af tilsynsorganets afgørelse vil kunne 
påføre den klagende part uoprettelig 
eller tydeligt urimelig skade, og hvis 
afgørelsen ikke er i overensstemmelse 
med artikel 56, stk. 6 eller 9, i dette 
direktiv. Denne bestemmelse berører 
ikke de beføjelser, som den domstol, der 
behandler klagen, har i medfør af 
forfatningsretlige bestemmelser, hvor 
det er relevant.”

Or. fr

Ændringsforslag 43
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 f (nyt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 57 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8f) I artikel 57 tilføjes følgende nye stk. 
9a):
"Hvis en ansøger er af den opfattelse, at 
de afgørelser, der er blevet truffet af en 
eller flere infrastrukturforvaltere eller af 
en instans med væsentlige beføjelser, 
hindrer udviklingen af 
grænseoverskridende transport, kan 
vedkommende indgive en anmodning om 
udtalelse om regulering direkte til 
netværket. Denne anmodning vil 
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endvidere udgøre en anmodning om 
afgørelse fra tilsynsorganet eller andre 
nationale instanser.
Hvis det er relevant, anmoder netværket 
infrastrukturforvalteren eller instanser 
med væsentlige beføjelser og under alle 
omstændigheder de berørte nationale 
tilsynsorganer om tilsvarende oplysninger 
i overensstemmelse med den foreskrevne 
procedure i artikel 57, stk. 4. Netværket 
afgiver dernæst en ikke-bindende 
udtalelse, som sigter mod at lette frem for 
at hindre de pågældende tjenester. Denne 
udtalelse meddeles senest en måned efter 
modtagelsen af anmodningen til de 
berørte nationale tilsynsorganer og til 
ansøgeren. De pågældende nationale 
tilsynsorganer tager netværkets udtalelse i 
betragtning, inden de senest en måned 
efter modtagelsen af netværkets udtalelse 
træffer en afgørelse. De begrunder 
skriftligt enhver afvigelse fra denne 
udtalelse.” 

Or. fr

Ændringsforslag 44
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 g (nyt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 57 – stk. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8g) I artikel 57 tilføjes følgende nye stk. 
9b):
"Kommissionen vedtager et forslag til 
retsakt senest et år efter, at dette direktiv 
er trådt i kraft, for at oprette et netværk af 
tilsynsorganer og tillægge det status af 
juridisk person.” 

Or. fr
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Ændringsforslag 45
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

1. Dette direktiv træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Det gøres tilgængeligt i en 
konsolideret udgave med direktiv 
2012/34/EF, som det ændrer, senest tre 
måneder efter dets offentliggørelse.

Or. fr


