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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att öka järnvägstrafikens kvalitet och 
effektivitet i Europa genom att minska byråkratin och underlätta för marknadsinträde, och på 
så vis bidra till att upprätta en inre marknad för järnvägstrafiken. Inom ramen för det 
omfattande samråd som genomförts med åtskilliga berörda parter i regionerna och regionala 
transportmyndigheter har det emellertid framförts kritik om att det ofta sker omfattande 
ändringar eller omarbetningar av rättsakter, vilket inte ger en stabil och tillförlitlig rättslig 
ram.

I kommissionens förslag om en strikt uppdelning av infrastruktur och transport bortser man 
från den särskilda situationen för flertalet små och medelstora järnvägsinfrastrukturer 
(t.ex. lokala järnvägar, historiska järnvägar, smalspåriga järnvägar samt järnvägar i hamnar 
och gruvor), som oftast är organiserade som integrerade företag men som saknar strategisk 
betydelse för en fungerande europeisk järnvägsmarknad. En strikt uppdelning inom dessa 
företag som ofta har mindre än 50 medarbetare skulle enbart genom den dubbla 
personalstruktur som krävs leda till mycket större organisations- och driftskostnader. Med 
tanke på att de regionala järnvägsinfrastrukturernas ekonomiska situation ofta är 
bekymmersam skulle detta förslag vara ett hot mot deras existens.
Föredraganden välkomnar att infrastrukturförvaltarnas får en stärkt roll samt att 
samordningskommittéer inrättas för att övervaka de stärkta infrastrukturförvaltarnas 
verksamhet. Man måste emellertid se till att de kommunala myndigheterna involveras 
systematiskt och inte bara ”i förekommande fall”. Denna stärkta roll ska också innebära att 
infrastrukturförvaltaren utser en kontaktperson som ansvarar för kontakten med de lokala och 
regionala myndigheterna.

Föredraganden stöder dessutom kommissionens förslag om samarbete mellan 
infrastrukturförvaltarna genom ett europeiskt nätverk för att förverkliga det transeuropeiska 
transportnätet. Ett sådant samarbete är nödvändigt för att man ska kunna lösa problem vid 
gränsöverskridande trafikverksamhet. 

Föredraganden stöder även att regleringsorganen får ökade befogenheter. De lokala och 
regionala myndigheterna behöver emellertid en lämplig tidsfrist för begäran om prövning av 
huruvida en tjänst snedvrider konkurrensen.

Föredraganden välkomnar förslaget om att infrastrukturförvaltarens intäkter enbart ska få 
användas inom dess affärsverksamhet. Om det även är möjligt att betala ut utdelningar bör 
man reglera omfattningen av dessa. Utdelningar som är likvärdiga med vinstöverföring bör 
vara otillåtna. Det är orimligt att en misstänkt överträdelse ska kunna medföra påföljder och 
begränsade tillträdesrättigheter. Att införa begränsningar på grund av en misstanke skulle vara 
att bestraffa företaget i förväg och skulle i slutändan störa konkurrensen. Ett förbud mot att 
personal i ledande ställning flyttas mellan infrastrukturförvaltare och trafikföretag 
i integrerade företag är en orimlig begränsning för företagen och deras medarbetare. Det 
strider dessutom mot praxis eftersom det skulle få till följd att man gick miste om väsentlig 
kunskap och mångårig yrkeserfarenhet.



PE514.715v01-00 4/13 PA\941287SV.doc

SV

Regionerna rapporterar ofta om problem mellan järnvägsföretagen och de behöriga lokala 
myndigheterna när det gäller samordningen av biljettsystemen, framför allt vid de 
järnvägsstationer som drivs av etablerade järnvägsföretag. Ett harmoniserat biljettsystem på 
en konkurrensutsatt marknad bidrar till en öppen marknad. Skyldigheten att medverka till 
ett nationellt informationssystem kan bidra till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. De 
lokala och regionala myndigheterna måste vara delaktiga i detta system.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Små vertikalt integrerade företag ska 
undantas från uppdelningsskyldigheten 
om de uppfyller följande kriterier:
– Företaget var redan integrerat den 
1 januari 2013.
– Det järnvägsnät som företaget förvaltar 
är högst 350 km långt.
– Företaget har anställda som samtidigt 
har arbetsuppgifter hos både 
infrastrukturförvaltaren och 
järnvägsföretaget.

Or. de

Motivering

I EU finns det mer än 100 järnvägsföretag som uppfyller ovannämnda kriterier. Dessa är inte 
av strategisk betydelse för att den europeiska järnvägsmarknaden ska fungera. En strikt 
uppdelning skulle i dessa företag inte påverka efterfrågan på tåglägen. Däremot skulle 
driftskostnaderna öka så mycket att det skulle äventyra dessa företags existens, vilket skulle 
utgöra ett betydande hot mot järnvägstrafiken i den aktuella regionen.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Vertikalt integrerade företag som 
driver särskilda framtida 
investeringsprojekt i enlighet med 
artikel 32.3 i detta direktiv och erbjuder 
dessa tjänster i direkt konkurrens med 
andra transportslag omfattas inte av 
artikel 7 och artikel 7a–7c.

Or. de

Motivering

Särskilda framtida investeringsprojekt som blir lönsamma först på mycket lång sikt bör 
undantas från tillämpningen av artikel 7 och artiklarna 7a–7c.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltarens intäkter får inte 
användas för att finansiera andra juridiska 
enheter i det vertikalt integrerade företaget 
utan endast för att finansiera 
infrastrukturförvaltarens verksamhet och 
för att betala ut utdelning till den slutliga 
ägaren av det vertikalt integrerade 
företaget. Infrastrukturförvaltaren får inte 
bevilja lån till några andra juridiska enheter 
i det vertikalt integrerade företaget och 
andra juridiska enheter i det vertikalt 
integrerade företaget får inte bevilja lån till 
infrastrukturförvaltaren. Eventuella tjänster 
som erbjuds av andra juridiska enheter till 

3. Infrastrukturförvaltarens intäkter får inte 
användas för att finansiera andra juridiska 
enheter i det vertikalt integrerade företaget 
utan endast för att finansiera 
infrastrukturförvaltarens verksamhet och 
för att betala ut lämplig utdelning till den 
slutliga ägaren av det vertikalt integrerade 
företaget. Vinst- eller resultatöverföringar 
är på det hela taget inte tillåtna.
Infrastrukturförvaltaren får inte bevilja lån 
till några andra juridiska enheter i det 
vertikalt integrerade företaget och andra 
juridiska enheter i det vertikalt integrerade 
företaget får inte bevilja lån till 
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infrastrukturförvaltaren ska grundas på 
avtal och betalas till marknadspriser. Den 
skuld som tillräknas 
infrastrukturförvaltaren ska hållas tydligt 
åtskild från den skuld som tillräknas andra 
juridiska enheter inom det vertikalt 
integrerade företaget och förpliktelserna 
avseende dessa skulder ska fullgöras 
separat. Redovisningen för 
infrastrukturförvaltaren och de andra 
juridiska enheterna i det vertikalt 
integrerade företaget ska utformas så att 
den garanterar att dessa bestämmelser följs 
och möjliggör separata betalningsgångar 
för infrastrukturförvaltaren i förhållande 
till de andra juridiska enheterna i det 
vertikalt integrerade företaget.

infrastrukturförvaltaren. Eventuella tjänster 
som erbjuds av andra juridiska enheter till 
infrastrukturförvaltaren ska grundas på 
avtal och betalas till marknadspriser. Den 
skuld som tillräknas 
infrastrukturförvaltaren ska hållas tydligt 
åtskild från den skuld som tillräknas andra 
juridiska enheter inom det vertikalt 
integrerade företaget och förpliktelserna 
avseende dessa skulder ska fullgöras 
separat. Redovisningen för 
infrastrukturförvaltaren och de andra 
juridiska enheterna i det vertikalt 
integrerade företaget ska utformas så att 
den garanterar att dessa bestämmelser följs 
och möjliggör separata betalningsgångar 
för infrastrukturförvaltaren i förhållande 
till de andra juridiska enheterna i det 
vertikalt integrerade företaget.

Or. de

Motivering

Förbudet mot vinstöverföringar bör framgå tydligare i texten. Om utdelningar är möjliga bör 
omfattningen regleras. Utdelningar som är likvärdiga med resultatöverföring bör vara 
otillåtna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7b – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska ha ett 
tillsynsorgan som består av företrädare för 
de slutliga ägarna av det vertikalt 
integrerade företaget.

3. Infrastrukturförvaltaren ska ha ett 
tillsynsorgan som består av företrädare för 
de slutliga ägarna av det vertikalt 
integrerade företaget och företrädare för 
de ansvariga lokala och regionala 
myndigheterna, såvida dessa inte redan är 
företrädda i tillsynsorganet.

Or. de
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Motivering

De lokala och regionala myndigheterna är viktiga aktörer i järnvägssystemet. De bör därför 
ingå i besluts- och tillsynsorganen för infrastrukturförvaltaren, som ju har en naturlig 
monopolställning. Myndigheterna är länken mellan operatörer och slutkunder, och är väl 
insatta i slutkundernas behov.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. 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 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.

5. 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 juridiska enheterna i det 
vertikalt integrerade företaget ska också
vara möjliga. De berörda medarbetarna 
ska emellertid vara skyldiga att bevara 
affärshemligheter från sina tidigare 
verksamheter i enlighet med 
handelsrättslig praxis.

Or. de

Motivering

Det är orimligt och konstitutionellt sett tvivelaktigt att begränsa rörligheten i denna 
omfattning för medarbetarna i en koncern. Karenstid och andra informationshinder räcker 
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till för att förhindra oönskad överföring av känslig information mellan dotterbolag. I annat 
fall skulle man gå miste om oerhört mycket kunskap och yrkeserfarenhet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha rätt att kräva all 
nödvändig information inom en rimlig 
tidsfrist från den medlemsstat där det 
vertikalt integrerade företaget är etablerat. 
Kommissionen ska rådfråga det/de berörda 
regleringsorganet/regleringsorganen och, 
om så är lämpligt, det nät av 
regleringsorgan som avses i artikel 57.

2. Kommissionen ska ha rätt att kräva all 
nödvändig information inom en rimlig 
tidsfrist från den medlemsstat där det 
vertikalt integrerade företaget är etablerat. 
Kommissionen ska rådfråga det/de berörda 
regleringsorganet/regleringsorganen, 
respektive behöriga myndigheter och det 
nät av regleringsorgan som avses i 
artikel 57.

Or. de

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen och med hänsyn till järnvägssystemets faktiska egenskaper 
krävs deltagande på lokal nivå.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får begränsa de 
tillträdesrättigheter som föreskrivs i 
artikel 10 för järnvägsföretag som är del 
av det vertikalt integrerade företag som 
den berörda infrastrukturförvaltaren 
tillhör om kommissionen informerar 
medlemsstaterna om att ingen begäran 
har gjorts i enlighet med punkt 1 i väntan 
på att kommissionen ska pröva begäran 

utgår
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eller om den, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 62.2 
beslutar att
a) inga adekvata svar på kommissionens 
informationsbegäran i enlighet med 
punkt 2 har lämnats, eller
b) den berörda infrastrukturförvaltaren 
inte uppfyller de krav som fastställs i 
artiklarna 7a och 7b, eller
c) genomförandet av de krav som 
fastställs i artiklarna 7a och 7b inte är 
tillräckligt för att säkerställa rättvisa 
villkor för alla järnvägsföretag och 
avsaknaden av konkurrenssnedvridningar 
i den medlemsstat där den berörda 
infrastrukturförvaltaren är etablerad.

Or. de

Motivering

Enligt rättspraxis bör inga åtgärder vidtas så länge ingen begäran har gjorts om kontroll av 
oberoende eller om kommissionen ännu inte har prövat begäran. Det är orimligt att det 
räcker med en misstanke om regelbrott. Vid utebliven information är de gängse instrumenten 
inom överträdelseförfarandet tillräckliga. Att omedelbart införa begränsningar på grund av 
en misstanke skulle vara att bestraffa företaget i förväg och skulle i slutändan störa 
konkurrensen.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltare inrättar och 
organiserar samordningskommittéer för 
varje nät. Medlemskapet i denna kommitté 
ska minst vara öppet för 
infrastrukturförvaltaren, kända sökande i 
den mening som avses i artikel 8.3 och, på 
deras begäran, potentiella sökande, deras 
representativa organisationer, företrädare 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltare inrättar och 
organiserar samordningskommittéer för 
varje nät. Medlemskapet i denna kommitté 
ska minst vara öppet för 
infrastrukturförvaltaren, kända sökande i 
den mening som avses i artikel 8.3 och, på 
deras begäran, potentiella sökande, deras 
representativa organisationer, företrädare 
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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.

för användare av gods- och persontrafiken 
på järnvägarna och respektive regionala 
och lokala myndigheter. Medlemsstaternas 
företrädare och det berörda 
regleringsorganet ska bjudas in till 
samordningskommitténs möten som 
observatörer.

Or. de

Motivering

De regionala och lokala myndigheterna är viktiga aktörer inom transportpolitiken och måste 
som sådana involveras systematiskt och inte bara i förekommande fall. De ska därför ingå i 
samordningskommittén.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7d – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Infrastrukturförvaltaren ska i sin 
personal utse en företrädare som ska 
ansvara för kontakten med de lokala och 
regionala myndigheterna. Denna 
företrädare ska kunna besvara frågor 
från en lokal eller regional myndighet 
inom fem dagar på 
infrastrukturförvaltarens vägnar.

Or. de

Motivering

Utökad behörighet för infrastrukturförvaltarna måste vara förenat med ökat ansvar på 
internationell nivå genom nätverket för infrastrukturförvaltare men även omfatta den lokala 
nivån. De lokala och regionala myndigheternas kontaktperson hos infrastrukturförvaltaren 
ska vara en sorts central kontaktpunkt och måste kunna besvara frågor snabbt.
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Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltarna deltar och 
samarbetar i ett nätverk för att utveckla 
unionens järnvägsinfrastruktur, särskilt för 
att se till att det transeuropeiska 
transportnätet genomförs snabbt och 
effektivt, däribland korridorerna för 
stomnät, godskorridorerna i enlighet med 
förordning (EU) nr 913/2010 och 
genomförandet av planerna för införande 
av det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS) som fastställs i beslut 
2012/88/EU.

1. Medlemsstaterna ska inom två år efter 
genomförandet av detta direktiv kräva att 
infrastrukturförvaltarna deltar och 
samarbetar i ett nätverk för att utveckla 
unionens järnvägsinfrastruktur, särskilt för 
att se till att det transeuropeiska 
transportnätet genomförs snabbt och 
effektivt, däribland korridorerna för 
stomnät, godskorridorerna i enlighet med 
förordning (EU) nr 913/2010 och 
genomförandet av planerna för införande 
av det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS) som fastställs i beslut 
2012/88/EU, samt att det regionala 
gränsöverskridande järnvägssamarbetet 
är effektivt.

Or. de

Motivering

Nätverket för europeiska infrastrukturförvaltare ger möjlighet att ta upp problem med 
gränsöverskridande trafikverksamhet på rätt nivå. De lokala myndigheterna ska också delta i 
detta.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 2 – första stycket – 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 

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 
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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:

en objektiv ekonomisk analys och grunda 
sitt beslut på i förväg fastställda kriterier. 
De ska avgöra detta efter en begäran, som 
ingetts inom två månader från 
informationen om den avsedda 
persontrafiken i enlighet med artikel 38.4, 
från någon av följande:

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 13a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1371/2007 och direktiv 
2010/40/EU, får medlemsstaterna begära 
att järnvägsföretag som bedriver inhemsk 
persontrafik ska delta i ett gemensamt 
informationssystem och integrerat 
biljettsystem för leverans av biljetter, 
direktbiljetter och bokningar, eller besluta 
att ge behöriga myndigheter befogenhet att
införa ett sådant system. Om ett sådant 
system inrättas ska medlemsstaterna se till 
att det inte leder till snedvridning på 
marknaden eller diskriminering mellan 
järnvägsföretag och att det förvaltas av en 
offentlig eller privat enhet eller en 
sammanslutning av alla järnvägsföretag 
som bedriver persontrafik.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1371/2007 och 
direktiv 2010/40/EU, ska medlemsstaterna 
begära att järnvägsföretag som bedriver 
inhemsk persontrafik ska delta i ett 
gemensamt informationssystem och 
integrerat biljettsystem för leverans av 
biljetter, direktbiljetter och bokningar, eller 
besluta att ge behöriga myndigheter 
befogenhet att införa ett sådant system. 
När det systemet inrättas ska 
medlemsstaterna se till att det inte leder till 
snedvridning på marknaden eller 
diskriminering mellan järnvägsföretag och 
att det förvaltas av en offentlig eller privat 
enhet eller en sammanslutning av alla 
järnvägsföretag som bedriver persontrafik.
Företrädare för lokala och regionala 
myndigheter ska ingå i denna enhet eller 
sammanslutning och ska delta fullt ut i 
dess beslutsfattande.

Or. de

Motivering

Regionerna rapporterar ofta om problem med biljettsystemen på de järnvägsstationer som 
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drivs av etablerade järnvägsföretag. Regionerna har som mål att harmonisera biljettsystemet 
på en konkurrensutsatt marknad. Skyldigheten att medverka till ett nationellt 
informationssystem kan bidra till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. I detta sammanhang 
ska de lokala myndigheterna ingå i förvaltningsorganen för detta system.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. När en sökande avser att begära 
infrastrukturkapacitet för att bedriva 
persontrafik ska vederbörande informera 
de berörda infrastrukturförvaltarna och 
regleringsorganen minst 18 månader innan 
ikraftträdandet av den tågplaneperiod som 
begäran om kapacitet avser. För att göra 
det möjligt för dem att bedöma vilka de 
potentiella ekonomiska följderna för 
befintliga avtal om allmän trafik ska 
regleringsorganen se till att information ges 
till de behöriga myndigheter som har 
beviljat persontrafik på järnväg på den 
sträckan enligt ett avtal om allmän trafik, 
varje annan berörd behörig myndighet med 
rätt att begränsa tillträde enligt artikel 11 
och varje järnvägsföretag som utför avtalet 
om allmän trafik på denna persontrafiklinje 
utan dröjsmål och senast inom fem dagar.”

”4. När en sökande avser att begära 
infrastrukturkapacitet för att bedriva 
persontrafik ska vederbörande informera 
de berörda infrastrukturförvaltarna och 
regleringsorganen minst 12 månader innan 
ikraftträdandet av den tågplaneperiod som 
begäran om kapacitet avser. För att göra 
det möjligt för dem att bedöma vilka de 
potentiella ekonomiska följderna för 
befintliga avtal om allmän trafik ska 
regleringsorganen se till att information ges 
till de behöriga myndigheter som har 
beviljat persontrafik på järnväg på den 
sträckan enligt ett avtal om allmän trafik, 
varje annan berörd behörig myndighet med 
rätt att begränsa tillträde enligt artikel 11 
och varje järnvägsföretag som utför avtalet 
om allmän trafik på denna persontrafiklinje 
utan dröjsmål och senast inom fem dagar.”

Or. de


