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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om gennem mindre bureaukrati og lettere 
adgang til markedet at øge kvaliteten og effektiviteten af jernbanetransporten i Europa og 
dermed bidrage til at skabe et indre jernbanemarked. Ganske vist var der i forbindelse med 
den omfattende høring en del kritik fra de interesserede parter i regionerne og de regionale 
trafikselskaber af, at de hyppige væsentlige ændringer eller revideringer af retsakterne ikke 
bidrager til en stabil og pålidelig retlig ramme.
Kommissionens forslag om en streng adskillelse af infrastruktur og transport overser den 
særlige situation for mange små og mellemstore jernbaneinfrastrukturer (f.eks. lokale baner, 
historiske baner, smalsporede jernbaner, havne- og minejernbaner), som for det meste er 
organiseret som integrerede virksomheder, men ikke har strategisk betydning for det 
europæiske jernbanemarked. For disse virksomheder, som oftest har under 50 medarbejdere, 
vil en streng adskillelse medføre en betydelig organisatorisk og driftsmæssig merudgift, ikke 
mindst på grund af den nødvendige overlapning af personalestrukturer. På grund af mange 
regionale jernbaneinfrastrukturers usikre økonomiske situation ville dette true deres eksistens.
Ordføreren glæder sig over, at infrastrukturforvalterne styrkes, og at der oprettes 
koordinationsudvalg til at overvåge de styrkede infrastrukturforvalteres virksomhed. Det skal 
i den forbindelse sikres, at de kommunale myndigheder inddrages systematisk og ikke kun, 
"hvor det er relevant". Hos infrastrukturforvalteren skal denne styrkelse også betyde, at der 
udpeges en kompetent kontaktperson for forbindelserne til de lokale og regionale 
myndigheder.
Ordføreren støtter desuden Kommissionens forslag om, at infrastrukturforvalterne skal 
samarbejde i et europæisk netværk for at gennemføre det transeuropæiske transportnet, 
hvilket er absolut nødvendigt for at løse problemerne i forbindelse med grænseoverskridende 
transport.
Ordføreren støtter endvidere, at tilsynsorganernes får større beføjelser. De lokale og regionale 
myndigheder skal imidlertid have en rimelig frist til at indgive ansøgning om kontrol af 
vurderingen af, om der opstår ubalance i en tjenestes økonomiske ligevægt.
Ordføreren glæder sig over forslaget om, at infrastrukturforvalterens indtægter udelukkende 
skal anvendes til dennes forretningsvirksomhed. Hvis det fortsat skal være muligt at udbetale 
udbytte, skal der fastsættes regler for omfanget. Udbetaling af udbytte, som er lig med 
overførsel af overskud, bør være forbudt. Det er urimeligt, at alene en mistanke om en 
overtrædelse af reglerne udløser sanktioner og begrænsning af markedsadgangsrettighederne.
Øjeblikkelig udelukkelse som følge af en mistanke vil straffe virksomheden på forhånd og i 
realiteten skade konkurrencen. Et forbud mod at overføre ledende medarbejdere mellem 
infrastrukturforvaltere og transportvirksomheder i associerede virksomheder er en urimelig 
begrænsning for virksomhederne og deres medarbejdere. Derudover er det i praksis også 
uhensigtsmæssigt, fordi det vil medføre et betydeligt tab af knowhow og mange års 
erhvervsmæssig erfaring.
Regionerne gør ofte opmærksom på, at der er problemer i forbindelse med koordineringen af 
billetsystemer mellem jernbanevirksomheder og de kompetente lokale myndigheder, navnlig 
på banegårde, der drives af etablerede jernbanevirksomheder. Et harmoniseret billetsystem på 
et konkurrencebaseret marked vil bidrage til at åbne markedet. Forpligtelsen til at medvirke i 
et nationalt informationssystem kan gøre den offentlige transport mere attraktiv. De lokale og 
regionale myndigheder skal involveres i dette system.
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Mindre, vertikalt integrerede 
virksomheder, som opfylder følgende 
kriterier, undtages fra forpligtelsen til 
adskillelse, hvis:
- virksomheden har eksisteret i integreret 
form siden den 1. januar 2013
- det skinnenet, som virksomheden driver, 
højst udgør 350 km
- virksomheden har medarbejdere, der
samtidig udfører opgaver for 
infrastrukturforvalteren og 
jernbanevirksomheden.

Or. de

Begrundelse

Der er over 100 jernbanevirksomheder i EU, som opfylder de ovennævnte kriterier. De har 
ingen strategisk betydning for det europæiske jernbanemarkeds funktion. En streng 
adskillelse i disse virksomheder vil ikke påvirke efterspørgslen efter togkanaler, men derimod 
øge virksomhedernes operative udgifter og evt. true deres eksistens. Dette kan udgøre en 
væsentlig trussel mod jernbanetransporten i regionen.

Ændringsforslag 2

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

1b. Vertikalt integrerede virksomheder, 
som driver specifikke 
investeringsprojekter som omhandlet i 
artikel 32, stk. 3, i dette direktiv, og hvis 
tjenesteydelser konkurrerer direkte med 
andre transportformer, er ikke omfattet af 
artikel 7 og artikel 7a-7c.

Or. de

Begrundelse

"Specifikke investeringsprojekter", som først bliver rentable på meget lang sigt, skal undtages 
fra anvendelsesområdet i artikel 7 og artikel 7a-7c.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Infrastrukturforvalterens indtægter må 
ikke anvendes til at finansiere andre retlige 
enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed, men kun til at finansiere 
infrastrukturforvalterens virksomhed og til 
at betale udbytte til den egentlige ejer af 
den vertikalt integrerede virksomhed. 
Infrastrukturforvalteren må ikke yde lån til 
nogen andre retlige enheder i den vertikalt 
integrerede virksomhed, og ingen andre 
retlige enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed må yde lån til 
infrastrukturforvalteren. Alle tjenester, der 
tilbydes af andre retlige enheder til 
infrastrukturforvalteren, skal baseres på 
kontrakter og betales til markedspris. 
Gæld, der tilskrives 
infrastrukturforvalteren, skal være klart 
adskilt fra den gæld, der tilskrives andre 
retlige enheder i den vertikalt integrerede 

3. Infrastrukturforvalterens indtægter må 
ikke anvendes til at finansiere andre retlige 
enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed, men kun til at finansiere 
infrastrukturforvalterens virksomhed og til 
at betale et passende udbytte til den 
egentlige ejer af den vertikalt integrerede 
virksomhed. Enhver form for overførsel af 
overskud er forbudt.
Infrastrukturforvalteren må ikke yde lån til 
nogen andre retlige enheder i den vertikalt 
integrerede virksomhed, og ingen andre 
retlige enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed må yde lån til 
infrastrukturforvalteren. Alle tjenester, der 
tilbydes af andre retlige enheder til 
infrastrukturforvalteren, skal baseres på 
kontrakter og betales til markedspris. 
Gæld, der tilskrives 
infrastrukturforvalteren, skal være klart 
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virksomhed, og hver gæld betjenes 
særskilt. Regnskaberne for 
infrastrukturforvalteren og de andre retlige 
enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed føres på en måde, der sikrer, at 
disse bestemmelser overholdes, og giver 
mulighed for særskilte finansielle kredsløb 
for infrastrukturforvalteren og for de andre 
retlige enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed.

adskilt fra den gæld, der tilskrives andre 
retlige enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed, og hver gæld betjenes 
særskilt. Regnskaberne for 
infrastrukturforvalteren og de andre retlige 
enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed føres på en måde, der sikrer, at 
disse bestemmelser overholdes, og giver 
mulighed for særskilte finansielle kredsløb 
for infrastrukturforvalteren og for de andre 
retlige enheder i den vertikalt integrerede 
virksomhed.

Or. de

Begrundelse

Forbuddet mod overførsel af overskud bør præciseres endnu tydeligere i teksten. Hvis det 
fortsat skal være muligt at udbetale udbytte, bør der fastsættes regler for omfanget.
Udbetaling af udbytte, som svarer til overførsel af overskud, bør være forbudt.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7b – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Infrastrukturforvalteren skal have en 
bestyrelse, som er sammensat af 
repræsentanter for de endelige ejere for den 
vertikalt integrerede virksomhed.

3. Infrastrukturforvalteren skal have en 
bestyrelse, som er sammensat af 
repræsentanter for de endelige ejere for den 
vertikalt integrerede virksomhed og 
repræsentanter for de kompetente lokale 
og regionale myndigheder, medmindre 
disse allerede er repræsenteret.

Or. de

Begrundelse

De lokale og regionale myndigheder er væsentlige aktører i jernbanesystemet. Derfor skal de 
inddrages i infrastrukturforvalterens beslutnings- og kontrolorganer, da denne har en 
naturlig monopolstilling. Myndighederne er bindeled mellem infrastrukturforvaltere og 
slutkunder, hvis behov de kender godt.
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Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Infrastrukturforvalteren skal have sit 
eget 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.

5. Infrastrukturforvalteren skal have sit 
eget 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 er mulige. De pågældende 
medarbejdere er dog ifølge handelspraksis 
forpligtet til at overholde tavshedspligten i 
forbindelse med 
forretningshemmeligheder fra deres 
tidligere aktiviteter.

Or. de

Begrundelse

Det er for vidtgående og forfatningsretligt betænkeligt at foretage en så omfattende 
begrænsning af den interne mobilitet for en koncerns medarbejdere. Karenstider og andre 
informationsbarrierer er tilstrækkelige til at forhindre en uønsket overførsel af følsomme 
oplysninger mellem datterselskaber. I modsat fald vil resultatet blive et væsentligt tab af 
knowhow og erhvervsmæssig erfaring.
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Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen har ret til at forlange, at 
alle de nødvendige oplysninger forelægges 
inden for en rimelig frist af den 
medlemsstat, hvor den vertikalt integrerede 
virksomhed er etableret. Kommissionen 
hører det eller de berørte tilsynsorganer og, 
hvis det er relevant, netværket for 
tilsynsorganer, jf. artikel 57.

2. Kommissionen har ret til at forlange, at 
alle de nødvendige oplysninger forelægges 
inden for en rimelig frist af den 
medlemsstat, hvor den vertikalt integrerede 
virksomhed er etableret. Kommissionen 
hører det eller de berørte tilsynsorganer, de
relevante myndigheder og netværket for 
tilsynsorganer, jf. artikel 57.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og jernbanesystemets særlige karakter er det 
nødvendigt at inddrage myndigheder på lokalt plan.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan begrænse 
adgangsrettighederne i artikel 10 til kun 
at gælde for jernbanevirksomheder, der 
indgår i den vertikalt integrerede 
virksomhed, som den pågældende 
infrastrukturforvalter tilhører, hvis 
Kommissionen meddeler 
medlemsstaterne, at der ikke er indgivet 
anmodning i overensstemmelse med stk. 
1, eller hvis Kommissionens behandling 
af anmodningen afventes, eller hvis 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
62, stk. 2, bestemmer, at:

udgår
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a) der ikke er afgivet hensigtsmæssige 
svar på Kommissionens anmodninger om 
oplysninger, jf. stk. 2, eller
b) den pågældende infrastrukturforvalter 
ikke opfylder kravene i artikel 7a og 7b, 
eller
c) gennemførelsen af kravene i artikel 7a 
og 7b ikke er tilstrækkelig til at sikre, at 
der for alle jernbanevirksomheder gælder 
lige vilkår, og at der ikke forekommer 
konkurrenceforvridning i den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
infrastrukturforvalter er etableret.

Or. de

Begrundelse

Hvis der ikke er indgivet anmodning om kontrol af uafhængigheden, eller Kommissionen 
endnu ikke har truffet afgørelse om anmodningen, bør der - som det er normalt i retsforhold -
ikke kunne pålægges sanktioner. Det er urimeligt, at en mistanke om en overtrædelse af 
reglerne er tilstrækkelig. Hvis der mangler oplysninger, er de sædvanlige instrumenter i 
overtrædelsesproceduren tilstrækkelige. Øjeblikkelig udelukkelse som følge af en mistanke vil 
straffe virksomheden på forhånd og i realiteten skade konkurrencen.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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,

1. 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 de relevante regionale 
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regionale og lokale myndigheder. 
Medlemsstaternes repræsentanter og det 
berørte tilsynsorgan indbydes til 
koordinationsudvalgets møder som 
observatører.

og lokale myndigheder. Medlemsstaternes 
repræsentanter og det berørte tilsynsorgan 
indbydes til koordinationsudvalgets møder 
som observatører.

Or. de

Begrundelse

De regionale og lokale myndigheder er vigtige aktører i transportpolitikken og skal som 
sådan systematisk inddrages og ikke kun, hvor det er relevant. De skal derfor være med i 
koordinationsudvalget.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Infrastrukturforvalteren udpeger 
blandt sine medarbejdere en 
repræsentant, der har ansvar for 
forbindelserne til de lokale og regionale 
myndigheder. Denne repræsentant skal 
være i stand til på vegne af 
infrastrukturforvalteren inden fem dage 
at besvare spørgsmål fra en lokal eller 
regional myndighed.

Or. de

Begrundelse

Styrkelsen af infrastrukturforvalterens kompetencer skal modsvares af et større ansvar på 
internationalt plan gennem netværket af infrastrukturforvaltere, men også på lokalt plan. Som 
en slags centralt kontaktsted skal kontaktpersonen være i stand til hurtigt at besvare 
spørgsmål fra de lokale og regionale myndigheder.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalterne deltager og 
samarbejder i et netværk for at udvikle 
EU’s jernbaneinfrastruktur, især for at 
sikre en rettidig og effektiv gennemførelse 
af det transeuropæiske transportnet, 
herunder hovednetkorridorer, 
godstogskorridorer i henhold til forordning
(EU) nr. 913/2010 og udbygningsplanen 
for European Rail Traffic Management 
System (ERTMS) som fastlagt i afgørelse 
2012/88/EU.

1. Medlemsstaterne kræver inden for to år 
efter gennemførelsen af dette direktiv, at 
infrastrukturforvalterne deltager og 
samarbejder i et netværk for at udvikle 
EU’s jernbaneinfrastruktur, især for at 
sikre en rettidig og effektiv gennemførelse 
af det transeuropæiske transportnet, 
herunder hovednetkorridorer, 
godstogskorridorer i henhold til forordning
(EU) nr. 913/2010 og udbygningsplanen 
for European Rail Traffic Management 
System (ERTMS) som fastlagt i afgørelse 
2012/88/EU, samt et effektivt regionalt 
grænseoverskridende samarbejde inden 
for jernbanetransporten.

Or. de

Begrundelse

Det europæiske netværk af infrastrukturforvaltere giver mulighed for at løse problemer i den 
grænseoverskridende transport på rette plan. De lokale myndigheder skal herved inddrages.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – afsnit d
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – stk. 2 - afsnit 1 - 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 og basere sin 
afgørelse på forud fastlagte kriterier. De 
træffer afgørelse, efter at der inden for to 
måneder efter underretningen om den 
planlagte passagertransport, jf. artikel 38, 
stk. 4, er indgivet en ansøgning fra:
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Or. de

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. Medlemsstaterne pålægger
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 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. Ved 
etablering af 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. Repræsentanter for de 
lokale og regionale myndigheder indgår i 
denne juridiske person eller retlige enhed 
og deltager fuldt ud i dens beslutninger.

Or. de

Begrundelse

Regionerne gør ofte opmærksom på, at der er problemer med billetsystemer på de banegårde, 
der drives af etablerede jernbanevirksomheder. Det er regionernes mål at harmonisere 
billetsystemet på et konkurrencebaseret marked. Forpligtelsen til at medvirke i et nationalt 
informationssystem kan bidrage til at gøre den offentlige transport mere attraktiv. I den 
forbindelse skal de lokale myndigheder inddrages i de organer, der forvalter dette system.
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4) Hvis en ansøger agter at indgive en 
ansøgning om infrastrukturkapacitet med 
henblik på at udføre passagertransport, 
underretter den de relevante 
infrastrukturforvaltere og tilsynsorganer 
mindst 18 måneder, før den køreplan, som 
ansøgningen om kapacitet vedrører, træder 
i kraft. For at gøre det muligt for de 
relevante tilsynsorganer at vurdere den 
potentielle økonomiske betydning for 
eksisterende kontrakter om offentlig 
tjeneste skal tilsynsorganerne sikre, at 
enhver kompetent myndighed, der har 
forhandlet en kontrakt om 
passagertransport med jernbane på den 
pågældende rute i henhold til en kontrakt 
om offentlig tjeneste, alle andre berørte 
kompetente myndigheder med ret til at 
begrænse adgangen i henhold til artikel 11 
og enhver jernbanevirksomhed, der 
opfylder en kontrakt om offentlig tjeneste 
på den rute, passagertransporten vedrører, 
underrettes herom hurtigst muligt og senest 
inden for fem dage.”

4) Hvis en ansøger agter at indgive en 
ansøgning om infrastrukturkapacitet med 
henblik på at udføre passagertransport, 
underretter den de relevante 
infrastrukturforvaltere og tilsynsorganer 
mindst 12 måneder, før den køreplan, som 
ansøgningen om kapacitet vedrører, træder 
i kraft. For at gøre det muligt for de 
relevante tilsynsorganer at vurdere den 
potentielle økonomiske betydning for 
eksisterende kontrakter om offentlig 
tjeneste skal tilsynsorganerne sikre, at 
enhver kompetent myndighed, der har 
forhandlet en kontrakt om 
passagertransport med jernbane på den 
pågældende rute i henhold til en kontrakt 
om offentlig tjeneste, alle andre berørte 
kompetente myndigheder med ret til at 
begrænse adgangen i henhold til artikel 11 
og enhver jernbanevirksomhed, der 
opfylder en kontrakt om offentlig tjeneste 
på den rute, passagertransporten vedrører, 
underrettes herom hurtigst muligt og senest 
inden for fem dage.”

Or. de


