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KORT BEGRUNDELSE

Det overordnede mål for Den Europæiske Unions transportpolitik er at skabe et indre marked 
for transport med henblik på at fremme en høj konkurrenceevne og en harmonisk, 
afbalanceret og bæredygtig udvikling af de økonomiske aktiviteter.

Konkurrencen mellem jernbanevirksomhederne er dog fortsat begrænset af de 
protektionistiske metoder, som de etablerede operatører anvender, samt en forvaltning af 
jernbaneinfrastrukturen baseret på underhåndsaftaler. De nye operatører, der kommer ind på 
markedet, udsættes for forskelsbehandling ved adgang til infrastruktur og jernbanerelaterede 
tjenester, som ofte ejes og drives af en etableret jernbanevirksomhed.

Siden 2000 er principperne for konkurrenceevne og økonomisk, harmonisk, afbalanceret og 
bæredygtig udvikling gradvist omsat i praksis gennem vedtagelsen af tre på hinanden 
følgende pakker af EU-lovgivning. Men jernbanernes andel af godstransporten er forblevet 
beskeden, hvilket til dels skyldes spørgsmålet om egnethed for mange transporter over korte 
afstande i byområder, men også på grund af hindringer for markedsadgang, der hæmmer 
konkurrencen og innovation.

I 2012 blev dele af denne lovgivning forenklet, konsolideret og yderligere styrket ved direktiv 
2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, hvorved der blev strammet 
op på de allerede eksisterende bestemmelser om konkurrence, tilsyn og finansiel arkitektur for 
jernbanesektoren.

Det skønnes, at 90 % af personbefordringen er omfattet af forpligtelser til offentlig tjeneste, 
hvilket giver myndighederne et omfattende råderum til direkte at tildele kontrakter om 
offentlig personbefordring uden afholdelse af udbud. Formålet med at gøre udbud i 
forbindelse med tildeling af kontrakter om offentlig trafikbetjening obligatorisk er at øge 
konkurrencen på de nationale jernbanemarkeder og dermed øge kvantiteten og kvaliteten af 
transportydelserne.

De nationale jernbanemarkeders åbning for grænseoverskridende konkurrence er et vigtigt 
skridt i retning af et fælles europæisk jernbaneområde. Den fjerde jernbanepakke 
videreudvikler den gældende EU-lovgivning for så vidt angår adgangen til jernbanemarkedet, 
eftersom Kommissionen vil fjerne hindringerne for en loyal konkurrence.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre forsvarlig finansiering af (5) For at realisere målene i planerne for 
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tiltag til at realisere målene i planerne for 
offentlig personbefordring, bør de 
kompetente myndigheder definere de 
offentlige serviceforpligtelser således, at 
målene for den offentlige 
personbefordring nås på en 
omkostningseffektiv måde, idet de tager 
hensyn til kompensationen for den 
økonomiske nettovirkning af disse 
forpligtelser, og de bør sikre, at den 
offentlige befordring, der ydes i henhold til 
kontrakter om offentlig trafikbetjening, er 
finansielt bæredygtig på lang sigt.

offentlig personbefordring på en effektiv 
måde bør de kompetente myndigheder 
definere de offentlige serviceforpligtelser, 
idet de tager hensyn til kompensationen for 
den økonomiske nettovirkning af disse 
forpligtelser, og de bør sikre, at den 
offentlige befordring, der ydes i henhold til 
kontrakter om offentlig trafikbetjening, er 
finansielt bæredygtig på lang sigt.

Or. es

Begrundelse

Omformuleringen skal gøre teksten mere forståelig.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Artikel 2, litra c), affattes således: udgår
c) "kompetent lokal myndighed": en 
kompetent myndighed, hvis geografiske 
kompetenceområde ikke dækker hele 
medlemsstaten, og som dækker 
transportbehovet i et byområde eller et 
landdistrikt"

Or. es

Begrundelse

Den nuværende forordnings definition af "kompetent lokal myndighed" er tilfredsstillende.
Kommissionens forslag kan give anledning til forvirring, hvis forslaget ikke forinden 
definerer, hvad der forstås ved "byområde" eller "landdistrikt".

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) artikel 2, litra e), suppleres med 
følgende:

udgår

"Offentlige serviceforpligtelser omfatter 
ikke offentlig personbefordring, der er 
mere vidtgående end, hvad der er 
nødvendigt for at udnytte 
netværkseffekterne på lokalt, regionalt 
eller subnationalt plan."

Or. es

Begrundelse

Den nuværende forordnings definition af "offentlige serviceforpligtelser" er tilstrækkelig. Det 
fremgår ikke tydeligt, hvad der menes med "netværkseffekter".

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 2 a – stk. 4 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) realisere de mål, der er opstillet i planen 
for offentlig personbefordring, på den mest
omkostningseffektive måde

a) realisere de mål, der er opstillet i planen 
for offentlig personbefordring, på den mest
effektive måde

Or. es

Begrundelse

I forbindelse med kontrakter vedrørende offentlige serviceforpligtelser er det pr. definition 
ikke muligt at vurdere omkostningseffektiviteten. Realiseringen af de mål, der er opstillet i 
planen for offentlig personbefordring, bør i stedet baseres på bredere kriterier.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 4 - litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den årlige gennemsnitsværdi anslås 
til: mindre end 1 000 000 EUR eller 
mindre end 5 000 000 EUR, når der er tale 
om en kontrakt om offentlig 
trafikbetjening, som omfatter offentlig 
personbefordring med jernbane, eller

a) hvis den årlige gennemsnitsværdi anslås 
til: mindre end 1 000 000 EUR eller 
mindre end 5 000 000 EUR, når der er tale 
om en kontrakt, som omfatter offentlig 
personbefordring med jernbane, eller

Or. es

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 5 – stk. 4 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det årlige transportarbejde i 
forbindelse med offentlig personbefordring 
er mindre end 300 000 vognkilometer eller 
mindre end 150 000 vognkilometer, når der 
er tale om en kontrakt om offentlig 
trafikbetjening, der omfatter offentlig 
personbefordring med jernbane.

b) hvis det årlige transportarbejde i 
forbindelse med offentlig personbefordring 
er mindre end 300 000 vognkilometer eller 
mindre end 1 500 000 vognkilometer, når 
der er tale om en kontrakt, der omfatter 
offentlig personbefordring med jernbane.

Or. es

Begrundelse

Tallene vedrørende vognkilometer på henholdsvis 150 000 og 300 000 stemmer ikke overens 
med tærsklerne i litra a). Derfor bør tærsklen ændres til 1 500 000 vognkilometer for 
kontrakter, der omfatter personbefordring med jernbane.


