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Ændringsforslag 128
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der henviser til artikel 14 i traktaten om 
den Europæiske Unions funktionsmåde 
og protokol nr. 26 hertil om 
tjenesteydelser af almen interesse,

Or. fr

Ændringsforslag 129
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Henvisning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der henviser til Europa-Parlamentets 
beslutning af 17. juni 2010

Or. en

Ændringsforslag 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning A a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at det nationale 
tilsynsorgan skal være en uafhængig 
tilsynsmyndighed med beføjelser til at tage 
spørgsmål op på eget initiativ og foretage 
undersøgelser og skal kunne fremsætte 
udtalelser og træffe afgørelser, der kan 
håndhæves, med henblik på at sikre et 
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åbent marked uden hindringer, hvor 
konkurrencen er fri og uden 
forvridninger,

Or. fr

Ændringsforslag 131
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 
1991 om udvikling af Fællesskabets 
jernbaner [9], Rådets direktiv 95/18/EF af 
19. juni 1995 om udstedelse af licenser til 
jernbanevirksomheder [10] og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/14/EF af 26. februar 2001 om 
tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet 
og opkrævning af afgifter for brug af 
jernbaneinfrastruktur [11] er blevet 
væsentligt ændret i 2004 og 2007. 
Eftersom det er nødvendigt at foretage 
yderligere ændringer og i betragtning af 
den indbyrdes forbindelse mellem disse 
retsforskrifter, bør nævnte direktiver af 
hensyn til klarheden omarbejdes og 
sammenskrives i en enkelt retsakt.

(1) Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 
1991 om udvikling af Fællesskabets 
jernbaner [9], Rådets direktiv 95/18/EF af 
19. juni 1995 om udstedelse af licenser til 
jernbanevirksomheder [10] og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/14/EF af 26. februar 2001 om 
tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet 
og opkrævning af afgifter for brug af 
jernbaneinfrastruktur [11] er blevet 
væsentligt ændret i 2004 og 2007. 
Eftersom det er nødvendigt at foretage 
yderligere ændringer og i betragtning af 
den indbyrdes forbindelse mellem disse 
retsforskrifter, bør nævnte direktiver af 
hensyn til klarheden omarbejdes og 
sammenskrives i en enkelt retsakt, der 
styrker sikkerhedsbestemmelserne og 
pålideligheden inden for 
jernbanetransporten.

Or. en

Begrundelse

Behovet for at etablere en ny sammenhæng mellem de eksisterende direktiver skal præcisere 
og styrke de centrale bestemmelser med henblik på at forbedre jernbanetjenesterne og gøre 
dem pålidelige og sikre for alle kunder.
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Ændringsforslag 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En større integration af Unionens 
transportsektor er et vigtigt led i 
gennemførelsen af det indre marked; 
jernbanerne udgør en væsentlig del af 
Unionens transportsektor og 
bestræbelserne på at opnå bæredygtig 
mobilitet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 133
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En større integration af Unionens 
transportsektor er et vigtigt led i 
gennemførelsen af det indre marked; 
jernbanerne udgør en væsentlig del af 
Unionens transportsektor og 
bestræbelserne på at opnå bæredygtig 
mobilitet.

(2) En større integration af Unionens 
transportsektor er et vigtigt led i det indre 
marked; jernbanerne udgør en væsentlig 
del af Unionens transportsektor og 
bestræbelserne på at opnå bæredygtig 
mobilitet.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af det indre marked er en pleonasme, idet traktaten allerede indeholder 
bestemmelser om, at transportpolitikken i lighed med andre politikområder ligger inden for 
rammerne af det indre marked.
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Ændringsforslag 134
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Direktivet, der omfatter den første 
jernbanepakke, har ikke forhindret, at der 
er store forskelle i strukturen og niveauet 
af jernbaneinfrastrukturen, 
energiafgifterne samt 
kapacitetstildelingsprocessernes form og 
varighed.

Or. en

Begrundelse

Infrastrukturafgifterne og beregningen af disse varierer stadig meget rundt om i EU. Det 
samme gælder tildelingen af kanaler og indkøb af trækkraft. Den nuværende lovgivning skal 
forbedres yderligere i retning af større harmonisering af opkrævningsordningerne, større 
gennemsigtighed og et præstationsincitament. Betingelserne for energiforsyning bør være 
mere gennemsigtige, og priserne på energi til trækkraft bør være ens for alle 
markedsdeltagere.

Ændringsforslag 135
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Med henblik på at sikre en effektiv og 
ikke-diskriminerende adgang til 
jernbaneinfrastruktur og samtidig 
tilskynde til investeringer og 
omkostningseffektivitet i udvekslingen af 
tjenesteydelser anmoder Europa-
Parlamentet Kommissionen om at foreslå 
ny lovgivning under hensyntagen til EU-
Domstolens dom om 
overtrædelsesprocedurer senest seks 



AM\870642DA.doc 7/194 PE467.166v01-00

DA

måneder efter denne dom. Disse regler 
bør ligeledes have til formål at sikre, at 
der ikke foregår uberettiget 
krydssubsidiering fra infrastruktur- til 
driftsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag erindres der om, at Kommissionen og alle aktører skal overholde og 
tilpasse lovgivningen i henhold til den retspraksis, der følger af EU-Domstolens afgørelser.

Ændringsforslag 136
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Jernbanens andel af den samlede 
transport er ikke steget i det seneste årti 
på trods af målene i jernbanepakken for 
2010. Derfor er den nuværende 
omorganisering væsentlig.

Or. es

Begrundelse

Den første jernbanepakke har ikke nået sine mål, og jernbanen er stadig langt fra at være en 
yderst konkurrencedygtig sektor i forhold til andre transportmodeller. I de senere år har man 
endda kunnet konstatere et fald i mængden af godt transporteret med jernbane, og vi er ikke i 
nærheden af at opnå et fælles europæisk jernbaneområde, der kan bidrage til gennemførelsen 
af det indre marked.
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Ændringsforslag 137
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Investeringerne i udvikling og 
vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur 
er fortsat utilstrækkelige til at garantere 
sektorens udvikling og konkurrenceevne.

Or. es

Begrundelse

Underinvestering er et væsentligt problem, som reformen skal føre til en løsning på.

Ændringsforslag 138
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Uigennemsigtige markedsbetingelser 
er en indlysende hindring for 
konkurrencedygtige jernbanetjenester.

Or. es

Begrundelse

Manglende gennemsigtighed forhindrer nye virksomheder i at komme ind på markedet, 
hvilket ellers kunne føre til en mere konkurrencepræget jernbanesektor.



AM\870642DA.doc 9/194 PE467.166v01-00

DA

Ændringsforslag 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De talrige overtrædelsesprocedurer 
imod medlemsstaterne viser, at den 
nuværende lovgivning giver anledning til 
fortolkningsforskelle, og at den første 
jernbanepakke skal præciseres og 
forbedres for at sikre en reel åbning af det 
europæiske jernbanemarked.

Or. fr

Ændringsforslag 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Som følge af deres fysiske og tekniske 
kendetegn har jernbanerne et stort 
sikkerheds-, miljø-, transporteffektivitets-
og energibesparelsespotentiale. Deres 
centrale rolle i EU's bæredygtige 
transportpolitik bør derfor betragtes som 
en vigtig mulighed for, at EU's 
transportpolitik kan opfylde målene i 
EU 2020 og køreplanen frem mod 2050.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det vil kun være muligt at skabe et 
effektivt fælles europæisk 
jernbaneområde ved at sikre, at 
jernbanevirksomhederne adskilles fra 
infrastrukturforvalterne, fri adgang til 
jernbanemarkedet og dermed retfærdig 
konkurrence samt interoperabilitet og 
bæredygtighed inden for 
jernbanesektoren.

Or. en

Ændringsforslag 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er vigtigt, at jernbanerne gøres 
mere effektive, så de kan integreres i et 
konkurrencemarked, idet der dog tages 
hensyn til deres særlige karakter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) At der i medlemsstaterne findes 
forskellige socialsikringsordninger inden 
for jernbanesektoren skaber risiko for 
uretfærdig konkurrence mellem nye 
jernbaneoperatører og kræver 
harmonisering under hensyntagen til 
sektorens og medlemsstaternes særlige 
kendetegn.

Or. fr

Ændringsforslag 144
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der skal gives garanti for, at 
tilsynsmyndighederne vil udføre deres 
tilsynsopgaver for at sikre, at der ikke sker 
forskelsbehandling af 
jernbanevirksomheder, at der indføres 
hensigtsmæssige afgiftspolitikker, og at 
princippet om adskillelse af regnskaber 
overholdes.

Or. es

Begrundelse

Hvis man ikke kan garantere dette, vil det være en forhindring for en konkurrencedygtig 
jernbanesektor.
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Ændringsforslag 145
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at gennemføre et europæisk 
jernbaneområde er der behov for 
fuldstændig interoperabilitet inden for 
jernbanesystemet på europæisk plan. Det 
Europæiske Jernbaneagentur bør tildeles 
hensigtsmæssige beføjelser og ressourcer 
til at kunne nå dette mål hurtigere, bl.a. 
hvad angår udviklingen af fælles 
standarder for certificering af rullende 
materiel samt sikkerheds- og 
signalsystemer.

Or. nl

Ændringsforslag 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Transportydelser i byer og forstæder 
samt regional transport og 
pendultrafikken gennem tunnelen under 
Kanalen bør falde uden for dette direktivs 
anvendelsesområde.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Transportydelser i byer og forstæder 
samt regional transport og pendultrafikken
gennem tunnelen under Kanalen bør falde 
uden for dette direktivs 
anvendelsesområde.

(4) Transportydelser i byer og forstæder 
samt regional transport gennem tunnelen 
under Kanalen bør falde uden for dette 
direktivs anvendelsesområde.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag forlænges den nuværende undtagelse for pendultrafikken til alle 
transportaktiviteter for at give tunnelen under Kanalen bedre muligheder for at spille sin 
rolle med hensyn til udvikling af samhandelen inden for Fællesskabet og skabe et europæisk 
jernbaneområde, der ikke er opdelt.

Ændringsforslag 148
Brian Simpson

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Transportydelser i byer og forstæder 
samt regional transport og pendultrafikken 
gennem tunnelen under Kanalen bør falde 
uden for dette direktivs 
anvendelsesområde.

(4) Transportydelser i byer og forstæder 
samt regional transport og pendultrafikken 
gennem tunnelen under Kanalen bør falde 
uden for dette direktivs 
anvendelsesområde. Historiske jernbaner 
og museumsjernbaner, der kører på deres 
egne spor, skal ligeledes være undtaget 
fra direktivet.

Or. en
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Ændringsforslag 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at gøre jernbanetransporten 
effektiv og konkurrencedygtig i forhold til 
de andre transportformer bør 
medlemsstaterne sikre, at 
jernbanevirksomhederne har status som 
selvstændige virksomheder, således at de 
kan drives forretningsmæssigt og tilpasse 
sig markedsbehovene.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Innovation med hensyn til forbedring 
af jernbanernes passager- og 
godstransport skal opnås gennem et 
sammenhængende koncept med bedre 
finansiering af jernbaneinfrastrukturen, 
hensigtsmæssig regulering og trinvis 
åbning af markederne uden at bringe de 
offentlige tjenesteforpligtelser og social-
og arbejdsmarkedsstandarderne inden for 
sektoren i fare. Overflytning af trafikken 
til denne transportform er et centralt 
aspekt af den fremtidige EU-politik.

Or. en
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Ændringsforslag 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne og 
forvaltningen af infrastrukturen adskilles.
Under denne forudsætning er det 
nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes 
særskilt og har hver sit regnskab. 

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne på den ene 
side og forvaltningen af infrastrukturen på 
den anden side adskilles. Under denne 
forudsætning er det nødvendigt, at disse to 
aktiviteter forvaltes særskilt og har hver sit 
regnskab, som oprindeligt fastlagt i artikel 
6 i direktiv 91/440 EØF og efterfølgende 
ændret ved direktiv 2001/12/EF.
Hvorvidt og i hvilket omfang 
medlemsstaterne hidtil har overholdt 
direktiv 91/440 EØF og direktiv 
2001/12/EF, skal vurderes af Domstolen, 
og denne (omarbejdede) lovgivning skal 
derfor ikke hindre igangværende 
overtrædelsesprocedurer vedrørende 
gennemførelse af disse direktiver.
Idet der ikke er tale om en utvetydig 
sammenhæng mellem graden af 
markedsåbning og adskillelsen af 
infrastruktur- og jernbanedrift, er 
formålet med denne omarbejdning at 
sikre åben adgang til EU's jernbanenet og 
at afskaffe ulovlige nationale hindringer.
Formålet med denne omarbejdning er 
derfor at præcisere og effektivisere de 
eksisterende bestemmelser og ikke at 
indføre nye krav i denne forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har offentliggjort sin plan for yderligere forslag om adskillelse af 
infrastrukturforvaltning og jernbanedrift i sin hvidbog fra marts 2011. De igangværende 
overtrædelsesprocedurer mod 13 medlemsstater forventes også at skabe klarhed om disse 
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spørgsmål.

Ændringsforslag 152
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne og 
forvaltningen af infrastrukturen adskilles.
Under denne forudsætning er det 
nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes 
særskilt og har hver sit regnskab. 

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne og 
forvaltningen af infrastrukturen adskilles.
Under denne forudsætning er det 
nødvendigt, at disse to aktiviteter har hver 
sit regnskab. 

Or. en

Begrundelse

Adskilte regnskaber er tilstrækkelig garanti for at sondre mellem forskellige aktiviteter uanset 
den valgte organisationsmodel.

Ændringsforslag 153
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne og 
forvaltningen af infrastrukturen adskilles.
Under denne forudsætning er det 
nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes 
særskilt og har hver sit regnskab. 

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne og 
forvaltningen af infrastrukturen adskilles.
Under denne forudsætning er det 
nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes 
særskilt og har hver sit regnskab. Det er 
ligeledes vigtigt med en særlig 
personalepolitik for at sikre, at det 
europæiske jernbaneområde fungerer
effektivt.
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Or. nl

Begrundelse

Eftersom infrastrukturforvaltere skal træffe uafhængige beslutninger, skal de også være fuldt 
ansvarlige for deres egne personalepolitikker.

Ændringsforslag 154
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne og 
forvaltningen af infrastrukturen adskilles.
Under denne forudsætning er det 
nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes 
særskilt og har hver sit regnskab. 

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne og 
forvaltningen af infrastrukturen adskilles.
Under denne forudsætning er det 
nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes 
særskilt og har hver sit regnskab, idet man 
sikrer den gennemsigtighed, der kan 
garantere, at ingen offentlige midler 
anvendes til andre kommercielle 
aktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Kun på denne måde kan man sikre den nødvendige gennemsigtighed på et mere 
konkurrencedygtigt og tilgængeligt marked.

Ændringsforslag 155
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet bør 
driften af transportydelserne og 

(6) For at sikre den fremtidige udvikling og 
en effektiv drift af jernbanenettet samt 
ikke-diskriminerende adgang til 
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forvaltningen af infrastrukturen adskilles.
Under denne forudsætning er det 
nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes 
særskilt og har hver sit regnskab. 

jernbaneinfrastrukturen bør driften af 
transportydelserne og forvaltningen af 
infrastrukturen adskilles klart og 
konsekvent. Under denne forudsætning er 
det nødvendigt, at disse to aktiviteter 
forvaltes særskilt og har hver sit regnskab. 

Or. de

Ændringsforslag 156
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Enhver omstrukturering af 
leveringen af transporttjenester og 
infrastrukturforvaltningen må ikke få 
negative følger for beskæftigelses- og 
arbejdsbetingelserne for 
jernbanesektorens arbejdstagere. De 
sociale bestemmelser skal overholdes for 
at undgå en praksis med social dumping 
og konkurrenceforvridning, hvor nye 
virksomheder på markedet ikke 
overholder minimumsstandarderne for 
arbejdsmarkedsforhold inden for 
jernbanesektoren.

Or. fr

Begrundelse

Enhver tilpasning af den nationale lovgivning for at bringe den i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den første jernbanepakke må ikke føre til forringelser af 
arbejdsbetingelserne inden for jernbanesektoren.
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Ændringsforslag 157
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der skal sikres en streng adskillelse 
af regnskaberne for henholdsvis 
infrastrukturforvalteren og 
jernbanevirksomheden. Offentlige midler, 
der bevilges til et aktivitetsområde, må 
ikke overføres til andre aktivitetsområder.
Dette forbud skal klart fremgå af 
regnskabsreglerne for de enkelte 
aktivitetsområder. Medlemsstaten og den 
uafhængige nationale tilsynsmyndighed 
skal sikre, at dette forbud anvendes i 
praksis.

Or. en

Begrundelse

Det er behov for større gennemsigtighed i de offentlige pengestrømme mellem 
infrastrukturforvalteren og jernbanevirksomheden.

Ændringsforslag 158
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Anerkender, at der i EU findes 
jernbanenet med en anden sporvidde end 
hovedjernbanenettet i EU, som derfor 
teknologisk er isoleret fra EU's 
hovedjernbanenet, idet de er koblet 
sammen med tredjelandes jernbanenet, og 
disse netværks økonomiske og sociale 
pålidelighed skal opretholdes, om 
nødvendigt gennem særbehandling.
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Or. en

Begrundelse

Hensyntagen til den særlige situation for medlemsstater med en anden sporvidde og med 
næsten udelukkende forbindelser med jernbanenet i tredjelande.

Ændringsforslag 159
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Uanset virksomhedens art skal alle 
jernbanevirksomheder respektere den 
gældende nationale lovgivning om social 
sikring og sundhed for at undgå en 
praksis med social dumping og urimelig 
konkurrence.

Or. fr

Begrundelse

Konkurrencen på jernbanemarkedet må ikke foregå på bekostning af arbejdstagernes 
arbejdsvilkår og sociale sikring. Alle operatører skal uanset virksomhedens art respektere 
den gældende nationale lovgivning om social sikring og sundhed.

Ændringsforslag 160
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Med henblik på at gøre 
jernbanetransport konkurrencedygtig i 
forhold til landevejstransport bør de 
forskellige sæt af nationale regler som 
f.eks. for jernbanetransportsikkerhed, 
standardisering og brugen af 
ledsagedokumenter, rangering af tog og 
relevant dokumentation, standardisering 
af signaler og mærker, der anvendes som 
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vejledning for togene, standardisering af 
målinger og kontroller i forbindelse med 
forsendelse af farligt gods samt ensartede 
procedurer for registrering af og tilsyn 
med forsendelse af affald standardiseres.

Or. de

Ændringsforslag 161
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der skal sikres en streng adskillelse 
af regnskaberne for henholdsvis 
infrastrukturforvalteren og 
jernbanevirksomheden. Offentlige midler, 
der bevilges til et aktivitetsområde, må 
ikke overføres til andre aktivitetsområder.
Dette forbud skal klart fremgå af 
regnskabsreglerne for de enkelte 
aktivitetsområder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at dette forbud anvendes i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 162
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Adskillelsen mellem leveringen af 
transporttjenester og 
infrastrukturforvaltningen må ikke få 
negative følger for beskæftigelses- og 
arbejdsbetingelserne for 
jernbanesektorens arbejdstagere. De 
sociale bestemmelser skal overholdes for 
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at undgå enhver praksis med social 
dumping og urimelig konkurrence, hvor 
nye virksomheder på markedet ikke 
overholder minimumsstandarderne for 
arbejdsforhold inden for 
jernbanesektoren.

Or. ro

Begrundelse

Adskillelsen mellem leveringen af transporttjenester og infrastrukturforvaltningen må ikke få 
negative følger for beskæftigelses- og arbejdsbetingelserne for jernbanesektorens 
arbejdstagere. De sociale bestemmelser skal overholdes for at undgå enhver praksis med 
social dumping og urimelig konkurrence, hvor nye virksomheder på markedet ikke overholder 
minimumsstandarderne for arbejdsforhold inden for jernbanesektoren.

Ændringsforslag 163
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) For at gøre transport af varer med
jernbane mere attraktivt sammenlignet 
med landevejstransport skal der indføres 
juridiske krav vedrørende reduktionen af 
støjemissioner fra det rullende materiel.

Or. de

Ændringsforslag 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ved anvendelse af princippet om fri 
udveksling af tjenesteydelser på 
jernbanevirksomhed skal der tages 
hensyn til denne sektors særlige 

udgår
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karakteristika. 

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Interesserne for de ansatte inden for 
jernbanesektoren hænger sammen med et 
højt niveau af sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige standarder.
Deres uddannelse og arbejdsforhold skal 
sikre et højt service- og sikkerhedsniveau.
De bør derfor bevare deres ret til at 
iværksætte faglige aktioner for at 
opretholde deres sociale standarder og 
forbedre tjenestekvaliteten. Disse aktioner 
skal varsles for brugerne i god tid, og 
brugerne skal i tide have oplysninger om 
alternativer, der kan opfylde deres 
mobilitets- og transportbehov.

Or. en

Ændringsforslag 166
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at stimulere konkurrencen i 
forbindelse med drift af transportydelser og 

(8) For at stimulere konkurrencen i 
forbindelse med drift af transportydelser og 
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dermed opnå større komfort og bedre 
service til brugerne bør medlemsstaterne 
bevare det almindelige ansvar for udvikling 
af passende jernbaneinfrastruktur.

dermed opnå større komfort og bedre 
service til brugerne bør medlemsstaterne 
bevare det almindelige ansvar for udvikling 
af passende jernbaneinfrastruktur, idet 
markedsefterspørgslen skal være en af de 
vigtigste præmisser.

Or. nl

Ændringsforslag 167
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Da der ikke findes fælles regler for 
fordelingen af infrastrukturomkostninger, 
bør medlemsstaterne efter høring af 
infrastrukturforvalteren fastsætte regler for 
jernbanevirksomhedernes betaling af 
afgifter for brug af 
jernbaneinfrastrukturen. Disse regler bør 
ikke forskelsbehandle mellem 
jernbanevirksomhederne.

(9) Da der ikke findes fælles regler for 
fordelingen af infrastrukturomkostninger, 
bør medlemsstaterne efter høring af 
infrastrukturforvalteren fastsætte regler for 
jernbanevirksomhedernes brug af 
jernbaneinfrastrukturen. Disse regler bør 
hverken forskelsbehandle mellem 
jernbanevirksomhederne eller skabe 
mulighed for social dumping over for de 
berørte medarbejdere ved jernbanen.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelser vedrører reglerne, ikke infrastrukturafgifterne, så derfor er det op til 
medlemsstaterne at indføre regler. Desuden er ikkediskrimination af virksomheder en entydig 
bestemmelse, og den samme bestemmelse vedrørende et rimeligt lønniveau bør gælde for 
arbejdstagere, der er ansat hos jernbanevirksomhederne, når disse ansøger om en tjeneste.
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Ændringsforslag 168
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Da der ikke findes fælles regler for 
fordelingen af infrastrukturomkostninger, 
bør medlemsstaterne efter høring af 
infrastrukturforvalteren fastsætte regler for 
jernbanevirksomhedernes betaling af 
afgifter for brug af jernbaneinfrastrukturen. 
Disse regler bør ikke forskelsbehandle
mellem jernbanevirksomhederne.

(9) Da der ikke findes fælles regler for 
fordelingen af infrastrukturomkostninger, 
bør medlemsstaterne efter høring af 
infrastrukturforvalteren fastsætte klare og 
gennemsigtige regler for 
jernbanevirksomhedernes betaling af
afgifter for brug af jernbaneinfrastrukturen 
og sikre, at der ikke forskelsbehandles 
mellem dem.

Or. es

Ændringsforslag 169
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) EU bør udforske alternative 
finansieringskilder til europæiske 
jernbaneprojekter gennem innovative 
finansieringsinstrumenter, såsom EU-
projektobligationer.

Or. fr

Begrundelse

Manglende finansiering er en af hovedårsagerne til de europæiske jernbaners vanskelige 
situation. Der må udvikles alternative strategier og finansieringskilder. Især den offentlige 
finansiering af infrastrukturbehov skal øges.



PE467.166v01-00 26/194 AM\870642DA.doc

DA

Ændringsforslag 170
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) EU bør udforske alternative 
finansieringskilder til europæiske 
jernbaneprojekter gennem innovative 
finansieringsinstrumenter som EU-
projektobligationer for at tiltrække private 
investeringer og forbedre adgangen til 
risikovillig kapital. På samme måde skal 
jernbanemarkedet gøres attraktivt for 
alternative, private investorer gennem 
tydelige, gennemsigtige juridiske rammer.

Or. en

Begrundelse

Manglende finansiering er en af hovedårsagerne til de europæiske jernbaners vanskelige 
situation. Der må udvikles alternative strategier og finansieringskilder. Især den offentlige 
finansiering af infrastrukturbehov skal øges. Medlemsstater, der yder finansiering til deres 
infrastruktur, skal også have garanti for, at disse penge ikke bruges til andre formål end de 
rent infrastrukturmæssige.

Ændringsforslag 171
Brian Simpson

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne og 
infrastrukturforvalterne skal kunne 
finansiere infrastruktur med andre midler 
end direkte statsfinansiering, såsom 
finansiering fra den private sektor.

Or. en
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Begrundelse

Det er relevant at henvise til muligheden for, at infrastrukturforvalterne kan etablere sig og 
operere ved hjælp af alternative finansieringsmodeller, hvorfra de kan hente deres private 
finansiering. Dette er vigtigt for at sikre de eksisterende finansieringsmekanismer i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 172
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf 
kræves det, at der tages skridt til at åbne 
markedet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Da markedet har været åbent siden 2006, er denne betragtning ikke relevant.

Ændringsforslag 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf 
kræves det, at der tages skridt til at åbne 
markedet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 174
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf kræves 
det, at der tages skridt til at åbne markedet.

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf og 
navnlig i tilfælde, hvor forskellige 
sporvidder stadig udgør en fysisk hindring 
for konkurrencen kræves det, at der 
umiddelbart tages skridt til at åbne 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Forskellige sporvidder mellem Frankrig og Spanien udgør f.eks. en konkret og fysisk hindring 
for konkurrencen og kommer oveni de allerede omfattende lovgivningsmæssige hindringer, 
der findes inden for jernbanesektoren.

Ændringsforslag 175
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf 
kræves det, at der tages skridt til at åbne 
markedet.

(11) Den nye juridiske ramme skal give 
mulighed for at opretholde og udvikle 
tjenester af almen interesse, jf. artikel 14 i 
TEUF og protokol nr. 26 hertil.

Or. fr

Begrundelse

Tjenester af almen interesse for transport og navnlig for jernbanetransport skal udvikles.
Dette var et af punkterne i udtalelsen af 16. marts 2011 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg.
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Ændringsforslag 176
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf kræves 
det, at der tages skridt til at åbne markedet.

(11) Både til en effektiv godstrafik og 
navnlig den grænseoverskridende del heraf 
kræves det, at der tages skridt til at åbne 
markedet, og at medlemsstaterne støtter 
klare valg til fordel for en bæredygtig 
godstransport med jernbane ved at skifte 
fra mindre miljøvenlige transportformer.

Or. en

Begrundelse

Åbning af markedet er et krav, men dette skal underbygges med entydige og stærke 
investeringsvalg fra medlemsstaternes side for at forbedre et skift af transportform til 
jernbanetransport. Vedtagelsen for nylig af forordningen om korridorer til godstransport med 
jernbane er et eksempel på et første skridt.

Ændringsforslag 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf kræves 
det, at der tages skridt til at åbne markedet.

(11) Til en effektiv passager- og godstrafik 
og navnlig den grænseoverskridende del 
heraf kræves det, at der tages skridt til at 
åbne markederne i de enkelte 
medlemsstater.

Or. it

Begrundelse

Jernbanetransport er en af de få sektorer, hvor det indre marked endnu ikke er blevet 
gennemført. Processen med åbningen af markedet bør derfor udvides til en liberalisering af 



PE467.166v01-00 30/194 AM\870642DA.doc

DA

indenlandske jernbanetjenester.

Ændringsforslag 178
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf kræves 
det, at der tages skridt til at åbne markedet.

(11) Til en effektiv godstrafik og navnlig 
den grænseoverskridende del heraf kræves 
det, at der tages skridt til at åbne markedet 
og skabe konkurrence.

Or. es

Begrundelse

Effektivitet kræver et konkurrencepræget marked.

Ændringsforslag 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at denne ret til adgang 
til jernbaneinfrastrukturen anvendes 
ensartet og uden forskelsbehandling i hele 
Unionen, bør der indføres licens for 
jernbanevirksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 180
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) På de strækninger, hvor toget 
standser undervejs, bør nye operatører 
have tilladelse til at medtage og afsætte 
passagerer undervejs, således at det 
sikres, at disse operationer er økonomisk 
levedygtige, og det undgås, at potentielle 
konkurrenter stilles ringere end de 
etablerede jernbanevirksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at medtage liberaliseringen af det nationale 
passagermarked. Vi bør ikke vente på Kommissionens forslag i 2012, men bør allerede 
medtage yderligere åbning af det europæiske marked for konkurrence i den nuværende 
omarbejdning.

Ændringsforslag 181
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) På de strækninger, hvor toget standser 
undervejs, bør nye operatører have 
tilladelse til at medtage og afsætte 
passagerer undervejs, således at det sikres,
at disse operationer er økonomisk 
levedygtige, og det undgås, at potentielle 
konkurrenter stilles ringere end de 
etablerede jernbanevirksomheder.

(13) På de strækninger, hvor toget standser 
undervejs, bør nye operatører have 
tilladelse til at medtage og afsætte 
passagerer undervejs, idet man sikrer, at 
disse operationer ikke forstyrrer de 
tjenester af almen interesse, som de 
kompetente myndigheder har udviklet 
eller ønsker at udvikle, og ikke truer deres 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige samt 
miljømæssige mål.

Or. fr
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Begrundelse

Tjenester af almen interesse for transport og navnlig for jernbanetransport skal udvikles.
Dette var et af punkterne i udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 
16. marts 2011.

Ændringsforslag 182
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med henblik på at videreudvikle 
effektiviteten på markederne for 
passagertransport med jernbane beder 
Europa-Parlamentet Kommissionen om 
senest i 2012 at foreslå lovgivning 
vedrørende liberalisering af de 
indenlandske passagermarkeder, idet man 
garanterer den økonomiske ligevægt i 
offentlige tjenesteydelseskontrakter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at medtage liberaliseringen af det nationale 
passagermarked. Vi bør ikke vente på Kommissionens forslag i 2012, men bør allerede 
medtage yderligere åbning af det europæiske marked for konkurrence i den nuværende 
omarbejdning.

Ændringsforslag 183
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indførelsen af sådanne nye frit 
tilgængelige internationale passagerruter 
med stop undervejs som nævnt ovenfor 
bør ikke bruges til at åbne markedet for 

udgår
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indenlands passagertransport, men bør 
udelukkende sigte på stop, der støtter den 
internationale rute. Hovedformålet med 
de nye transportydelser bør være 
international passagertransport. Ved 
vurderingen af, om dette er rutens 
hovedformål, bør der tages hensyn til 
kriterier som f.eks. omsætningsandel samt 
volumen, beregnet på grundlag af 
mængden af transporterede indenlandske 
eller internationale passagerer, samt 
rutens længde. Vurderingen af, hvad der 
er rutens hovedformål, bør foretages af 
det relevante nationale tilsynsorgan efter 
anmodning fra en berørt part.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at medtage liberaliseringen af det nationale 
passagermarked. Vi bør ikke vente på Kommissionens forslag i 2012, men bør allerede 
medtage yderligere åbning af det europæiske marked for konkurrence i den nuværende 
omarbejdning.

Ændringsforslag 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indførelsen af sådanne nye frit 
tilgængelige internationale passagerruter 
med stop undervejs som nævnt ovenfor 
bør ikke bruges til at åbne markedet for 
indenlands passagertransport, men bør 
udelukkende sigte på stop, der støtter den 
internationale rute. Hovedformålet med 
de nye transportydelser bør være 
international passagertransport. Ved 
vurderingen af, om dette er rutens 
hovedformål, bør der tages hensyn til 
kriterier som f.eks. omsætningsandel samt 
volumen, beregnet på grundlag af 

udgår
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mængden af transporterede indenlandske 
eller internationale passagerer, samt 
rutens længde. Vurderingen af, hvad der 
er rutens hovedformål, bør foretages af 
det relevante nationale tilsynsorgan efter 
anmodning fra en berørt part.

Or. fr

Begrundelse

Dette stykke er ikke længere nødvendigt, fordi teksten giver mulighed for åbningen af de 
nationale passagertransporttjenester.

Ændringsforslag 185
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indførelsen af sådanne nye frit 
tilgængelige internationale passagerruter 
med stop undervejs som nævnt ovenfor bør 
ikke bruges til at åbne markedet for 
indenlands passagertransport, men bør 
udelukkende sigte på stop, der støtter den 
internationale rute. Hovedformålet med de 
nye transportydelser bør være international 
passagertransport. Ved vurderingen af, om 
dette er rutens hovedformål, bør der tages 
hensyn til kriterier som f.eks. 
omsætningsandel samt volumen, beregnet 
på grundlag af mængden af transporterede 
indenlandske eller internationale 
passagerer, samt rutens længde. 
Vurderingen af, hvad der er rutens 
hovedformål, bør foretages af det relevante 
nationale tilsynsorgan efter anmodning fra 
en berørt part.

(14) Indførelsen af sådanne nye frit 
tilgængelige internationale passagerruter 
med stop undervejs som nævnt ovenfor bør 
sigte på stop, der støtter den internationale 
rute. Hovedformålet med sådanne
transportydelser bør være international 
passagertransport. Ved vurderingen af, om 
dette er rutens hovedformål, bør der tages 
hensyn til kriterier som f.eks. 
omsætningsandel samt volumen, beregnet 
på grundlag af mængden af transporterede 
indenlandske eller internationale 
passagerer, samt rutens længde. 
Vurderingen af, hvad der er rutens 
hovedformål, bør foretages af det relevante 
nationale tilsynsorgan efter anmodning fra 
en berørt part.

Or. fr



AM\870642DA.doc 35/194 PE467.166v01-00

DA

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre teksten mere åben og føre den ajour.

Ændringsforslag 186
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Efter Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 
oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad vej 
[12] kan medlemsstaterne og de lokale 
myndigheder tildele kontrakter om 
offentlig tjeneste, som kan indbefatte 
enerettigheder for driften af visse ruter. 
Det er derfor nødvendigt at sikre, at der er 
overensstemmelse mellem bestemmelserne 
i nævnte forordning og princippet om, at 
international passagertransport åbnes for 
konkurrence.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at medtage liberaliseringen af det nationale 
passagermarked. Vi bør ikke vente på Kommissionens forslag i 2012, men bør allerede 
medtage yderligere åbning af det europæiske marked for konkurrence i den nuværende 
omarbejdning.

Ændringsforslag 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Forordning (EF) nr. 1370/2007 
giver medlemsstaterne mulighed for at 
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sikre, at arbejdstagernes sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige rettigheder 
opretholdes i forbindelse med adskillelsen 
af levering af transporttjenester fra 
infrastrukturforvaltningen, hvilket kan 
indebære overdragelse af virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 188
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Åbning af international
passagertransport for konkurrence kan få 
følger for tilrettelæggelsen og 
finansieringen af passagertransport med 
jernbane, der er omfattet af en kontrakt om 
offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at begrænse retten til 
markedsadgang, hvis der er risiko for, at 
denne ret vil skabe ubalance i den 
økonomiske ligevægt i disse kontrakter om 
offentlig tjeneste, og hvis det eller de 
relevante tilsynsorganer, jf. artikel 55 i 
dette direktiv, på grundlag af en objektiv 
økonomisk analyse efter anmodning fra de 
kompetente myndigheder, der tildelte 
kontrakten om offentlig tjeneste, 
godkender en sådan begrænsning.

(16) Åbning af passagertransport for 
konkurrence kan få følger for 
tilrettelæggelsen og finansieringen af 
passagertransport med jernbane, der er 
omfattet af en kontrakt om offentlig 
tjeneste. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at begrænse retten til 
markedsadgang, hvis der er risiko for, at 
denne ret vil skabe ubalance i den 
økonomiske ligevægt i disse kontrakter om 
offentlig tjeneste, og hvis det eller de 
relevante tilsynsorganer, jf. artikel 55 i 
dette direktiv, på grundlag af en objektiv 
økonomisk analyse efter anmodning fra de 
kompetente myndigheder, der tildelte 
kontrakten om offentlig tjeneste, 
godkender en sådan begrænsning.

__________________ __________________
12. EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1. 12. EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at medtage liberaliseringen af det nationale 
passagermarked. Vi bør ikke vente på Kommissionens forslag i 2012, men bør allerede 
medtage yderligere åbning af det europæiske marked for konkurrence i den nuværende 
omarbejdning.
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Ændringsforslag 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Åbning af international 
passagertransport for konkurrence kan få 
følger for tilrettelæggelsen og 
finansieringen af passagertransport med 
jernbane, der er omfattet af en kontrakt om 
offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at begrænse retten til 
markedsadgang, hvis der er risiko for, at 
denne ret vil skabe ubalance i den 
økonomiske ligevægt i disse kontrakter om 
offentlig tjeneste, og hvis det eller de 
relevante tilsynsorganer, jf. artikel 55 i 
dette direktiv, på grundlag af en objektiv 
økonomisk analyse efter anmodning fra de 
kompetente myndigheder, der tildelte 
kontrakten om offentlig tjeneste, 
godkender en sådan begrænsning.

(16) Åbning af international og national
passagertransport for konkurrence kan få 
følger for tilrettelæggelsen og 
finansieringen af passagertransport med 
jernbane, der er omfattet af en kontrakt om 
offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at begrænse retten til 
markedsadgang, hvis der er risiko for, at 
denne ret vil skabe ubalance i den 
økonomiske ligevægt i disse kontrakter om 
offentlig tjeneste, og hvis det eller de 
relevante tilsynsorganer, jf. artikel 55 og i 
givet fald netværket af tilsynsmyndigheder 
som defineret i artikel 57 i dette direktiv, 
på grundlag af en objektiv økonomisk 
analyse efter anmodning fra de kompetente 
myndigheder, der tildelte kontrakten om 
offentlig tjeneste, godkender en sådan 
begrænsning.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag forsøger vi at udvide bestemmelsen til også at omfatte nationale 
passagertransporttjenester. Formålet er ligeledes at give netværket af tilsynsmyndigheder 
mulighed for at gribe ind, hvor det er nødvendigt.

Ændringsforslag 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ved vurderingen af, om der er risiko (17) Ved vurderingen af, om der er risiko 
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for ubalance i den økonomiske ligevægt i 
kontrakten om offentlig tjeneste, bør der 
tages hensyn til forud fastlagte kriterier 
som f.eks. indvirkningen på rentabiliteten 
af ruter, der er omfattet af en kontrakt om 
offentlig tjeneste, herunder de deraf 
følgende indvirkninger på 
nettoomkostningerne for den kompetente 
offentlige myndighed, som tildelte 
kontrakten, passagerernes efterspørgsel, 
billetpriser, billetordninger, og for den 
forslåede nye rute antal stop på begge sider 
af grænsen og deres beliggenhed, samt 
køreplan og antal afgange. I 
overensstemmelse med en sådan vurdering 
og afgørelsen fra det relevante tilsynsorgan 
bør medlemsstaterne kunne tillade, ændre 
eller afvise ansøgningen om adgang til en 
rute med international passagertransport, 
herunder opkræve en afgift af operatøren af 
en ny rute med international 
passagertransport i henhold til den 
økonomiske analyse og i 
overensstemmelse med EU-retten og 
principperne om ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling.

for ubalance i den økonomiske ligevægt i 
kontrakten om offentlig tjeneste, bør der 
tages hensyn til forud fastlagte kriterier 
som f.eks. indvirkningen på rentabiliteten 
af ruter, der er omfattet af en kontrakt om 
offentlig tjeneste, herunder de deraf 
følgende indvirkninger på 
nettoomkostningerne for den kompetente 
offentlige myndighed, som tildelte 
kontrakten, passagerernes efterspørgsel, 
billetpriser, billetordninger, og for den 
forslåede nye rute antal stop på begge sider 
af grænsen og deres beliggenhed, samt 
køreplan og antal afgange. I 
overensstemmelse med en sådan vurdering 
og afgørelsen fra det relevante tilsynsorgan 
bør medlemsstaterne kunne tillade, ændre 
eller afvise ansøgningen om adgang til en 
rute med international og/eller national
passagertransport, herunder opkræve en 
afgift af operatøren af en ny rute med 
international og/eller national
passagertransport i henhold til den 
økonomiske analyse og i 
overensstemmelse med EU-retten og 
principperne om ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag forsøger vi at udvide bestemmelsen til også at omfatte nationale 
passagertransporttjenester.

Ændringsforslag 191
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ved vurderingen af, om der er risiko 
for ubalance i den økonomiske ligevægt i 
kontrakten om offentlig tjeneste, bør der 

(17) Ved vurderingen af, om der er risiko 
for ubalance i den socioøkonomiske
ligevægt i kontrakten om offentlig tjeneste, 
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tages hensyn til forud fastlagte kriterier 
som f.eks. indvirkningen på rentabiliteten
af ruter, der er omfattet af en kontrakt om 
offentlig tjeneste, herunder de deraf 
følgende indvirkninger på 
nettoomkostningerne for den kompetente 
offentlige myndighed, som tildelte 
kontrakten, passagerernes efterspørgsel, 
billetpriser, billetordninger, og for den 
forslåede nye rute antal stop på begge sider 
af grænsen og deres beliggenhed, samt 
køreplan og antal afgange. I 
overensstemmelse med en sådan 
vurdering og afgørelsen fra det relevante 
tilsynsorgan bør medlemsstaterne kunne 
tillade, ændre eller afvise ansøgningen om 
adgang til en rute med international 
passagertransport, herunder opkræve en 
afgift af operatøren af en ny rute med 
international passagertransport i henhold til 
den økonomiske analyse og i 
overensstemmelse med EU-retten og 
principperne om ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling.

bør der tages hensyn til forud fastlagte 
kriterier som f.eks. indvirkningen på 
pålideligheden af ruter, der er omfattet af 
en kontrakt om offentlig tjeneste, herunder 
de deraf følgende indvirkninger på både
samhørigheds- og transportpolitikken for 
det pågældende område og på 
nettoomkostningerne for den kompetente 
offentlige myndighed, som tildelte 
kontrakten, passagerernes efterspørgsel, 
billetpriser, billetordninger, og for den 
forslåede nye rute antal stop på begge sider 
af grænsen og deres beliggenhed, samt 
køreplan og antal afgange. I 
overensstemmelse med sådanne 
vurderinger bør medlemsstaterne eller de 
kompetente lokale myndigheder kunne 
tillade, ændre eller afvise ansøgningen om 
adgang til en rute med international 
passagertransport, herunder opkræve en 
afgift af operatøren af en ny rute med 
international passagertransport i henhold til 
den socioøkonomiske analyse og i 
overensstemmelse med EU-retten og 
principperne om ligebehandling, 
gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

Offentlige tjenesteydelseskontrakter tildeles med henblik på opfyldelsen af social- og 
samhørighedspolitiske mål, idet man samtidig tager hensyn til cost-benefit-analyser, men 
disse økonomiske kriterier eller rentabiliteten af disse tjenester er ikke det eneste kriterium, 
som medlemsstaterne eller de kompetente lokale myndigheder, der er ansvarlige for disse 
kontrakter, skal tage hensyn til. De er derfor berettiget til at reagere på sådanne 
anmodninger. I tilfælde af tvister kan den nationale tilsynsmyndighed blive bedt om at træffe 
afgørelse som appelorgan.
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Ændringsforslag 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Udviklingen på markederne har 
vist, at det er vigtigt at styrke 
tilsynsmyndighedernes rolle. Hvis de skal 
spille en hovedrolle ved sikringen af et 
retfærdigt miljø med ensartede 
adgangsbetingelser, skal de også modtage 
de økonomiske midler samt de 
personalemæssige ressourcer og det 
logistiske udstyr, der er nødvendigt for, at 
de kan udfylde denne rolle.

Or. en

Ændringsforslag 193
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Tilsynsorganet bør i sin optræden 
undgå enhver form for interessekonflikt og 
mulig inddragelse i forbindelse med 
tildeling af den pågældende kontrakt om 
offentlig tjeneste. Tilsynsorganets 
kompetence bør udvides til også at omfatte 
vurdering af formålet med en international 
rute og, hvor det er relevant, af den mulige 
økonomiske betydning for eksisterende 
kontrakter om offentlig tjeneste.

(19) Tilsynsorganet bør i sin optræden 
undgå enhver form for interessekonflikt og 
mulig inddragelse i forbindelse med 
tildeling af den pågældende kontrakt om 
offentlig tjeneste med forbehold af 
muligheden for, at dette organ finansieres 
via de nationale budgetter eller afgifter på 
jernbanesektoren, eller af 
offentliggørelsen af de relevante 
oplysninger. Tilsynsorganets kompetence 
bør udvides til også at omfatte vurdering af 
formålet med en international rute og, hvor 
det er relevant, af den mulige økonomiske 
betydning for eksisterende kontrakter om 
offentlig tjeneste.

Or. es
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Begrundelse

Dette direktiv indebærer oprettelse af et uafhængigt tilsynsorgan, men der siges ikke noget om 
finansieringen af dette. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der indsættes en specifik 
reference til de mulige finansieringskilder, som kan være offentlige midler eller hentes fra 
afgifter på sektoren. Disse oplysninger skal offentliggøres.

Ændringsforslag 194
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det nationale tilsynsorgan skal være 
fuldstændig uafhængigt i sin 
organisation, finansieringsbeslutninger, 
juridiske struktur og beslutningstagning i 
forhold til alle infrastrukturforvaltere, 
afgiftsopkrævende instanser, bevilgende 
instanser eller ansøgere. Det nationale 
tilsynsorgan skal have den nødvendige 
administrative kapacitet i form af 
medarbejdere og ressourcer til at kunne 
sikre et åbent og gennemsigtigt 
jernbanemarked. Den krævede 
personalemængde afhænger direkte af 
markedets behov og kan derfor variere.
Det skal træffe afgørelse om eventuelle 
klager, handle på eget initiativ, behandle 
tvister og overvåge udviklingen på 
markedet. Det skal bistås af en 
tilsynsafdeling i Kommissionen. Desuden 
skal det nationale tilsynsorgan stille en 
database til rådighed for Kommissionen 
med sine forslag til afgørelser.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning er i overensstemmelse med de foreslåede ændringsforslag til artikel 55-57, 
der har til formål at styrke tilsynsorganets rolle og beføjelser. Dette forslag går ud på at 
oprette en tilsynsafdeling inden for Kommissionen (GD MOVE, GD COMP, ideelt set en 
kombination af de to), som skal rådgive og vejlede de nationale tilsynsorganer i deres 
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opgaver og hjælpe dem med at opnå de nødvendige ressourcer (menneskelige, økonomiske, 
intellektuelle).

Ændringsforslag 195
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Den nationale tilsynsmyndighed 
skal være uafhængig og kunne sikre, at 
borgerne har adgang til tjenesteydelser af 
almen interesse og basale tjenester som 
defineret af den kompetente myndighed.
Den skal kunne handle på eget initiativ, 
opfylde de målsætninger, som 
medlemsstaterne opstiller, og gennemføre
undersøgelser i tilfælde af tvister.

Or. fr

Begrundelse

Disse myndigheder har beføjelser, der er mere vidtgående end blot kontrol. Desuden skal 
deres opgaver i forbindelse med udvikling af tjenester af almen interesse udvikle sig til mere 
end blot at sikre ikke-diskriminerende adgang for operatører og omfatte regulering af 
sektoren for at give de europæiske borgere adgang til de tjenester af almen interesse, der 
defineres på medlemsstatsniveau.

Ændringsforslag 196
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det nationale tilsynsorgan skal være 
en uafhængig myndighed og fungere som 
mægler for i tilfælde af tvister at sikre 
retfærdige og gennemsigtige afgørelser i 
henhold til bestemmelserne om 
ikkediskrimination og reglerne i dette 
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direktiv.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af den nationale tilsynsmyndigheds rolle som mægler og vogter af de 
pågældende regler i henhold til bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 197
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med henblik på at investere i tjenester, 
der anvender infrastruktur til særlige 
formål, f.eks. højhastighedsforbindelser, 
har ansøgere behov for retssikkerhed i 
betragtning af de omfattende og 
langsigtede investeringer, der er tale om.

(20) Med henblik på at investere i tjenester, 
der anvender infrastruktur til særlige 
formål, f.eks. højhastighedsforbindelser 
eller andre dedikerede, komplekse 
infrastrukturer for at overholde 
medlemsstaternes mål om at nedbringe 
CO2-emissionerne eller styrke de 
intermodale forbindelser, har ansøgere 
behov for retssikkerhed i betragtning af de 
omfattende og langsigtede investeringer, 
der er tale om.

Or. en

Begrundelse

Infrastrukturinvesteringer er mellem- til langsigtede. Der er ikke kun tale om 
højhastighedslinjer, men også modernisering af eksisterende spor til højere sikkerheds- og 
ydelsesstandarder, og dette er et vanskeligt og langvarigt arbejde, som derfor kræver 
retssikkerhed.
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Ændringsforslag 198
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med henblik på at investere i tjenester, 
der anvender infrastruktur til særlige 
formål, f.eks. højhastighedsforbindelser, 
har ansøgere behov for retssikkerhed i 
betragtning af de omfattende og
langsigtede investeringer, der er tale om.

(20) Med henblik på at investere i tjenester, 
der anvender infrastruktur til særlige 
formål, f.eks. højhastighedsforbindelser, 
har ansøgere behov for retssikkerhed og 
fuldstændig information om projekter og 
budgetforpligtelser vedrørende de
langsigtede investeringer, der er tale om.

Or. es

Ændringsforslag 199
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale tilsynsorganer bør 
udveksle oplysninger og, hvis det i enkelte 
tilfælde er relevant, samordne principper 
for og praksis med hensyn til at vurdere, 
om der opstår økonomisk ubalance i en 
kontrakt om offentlig tjeneste. De skal 
gradvis udarbejde retningslinjer på 
grundlag af deres erfaringer.

(21) De nationale myndigheder bør under 
tilsyn af Kommissionen oprette et netværk 
for at styrke deres samarbejde gennem 
udvikling af fælles principper og 
udveksling af bedste praksis og bør 
udveksle oplysninger. De bør ligeledes og,
hvis det i enkelte tilfælde er relevant, 
samordne principper for og praksis med 
hensyn til at vurdere den overordnede 
tendens i en kontrakt om offentlig tjeneste.
De skal gradvis udarbejde fælles 
europæiske retningslinjer på grundlag af 
deres erfaringer.

Or. fr

Begrundelse

Disse myndigheder har beføjelser, der er mere vidtgående end blot kontrol. Desuden skal 
deres opgaver i forbindelse med udvikling af tjenester af almen interesse udvikle sig til mere 
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end blot at sikre ikke-diskriminerende adgang for operatører og omfatte regulering af 
sektoren for at give de europæiske borgere adgang til de tjenester af almen interesse, der 
defineres på medlemsstatsniveau. Formålet er også at styrke deres samarbejde.

Ændringsforslag 200
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale tilsynsorganer bør 
udveksle oplysninger og, hvis det i enkelte 
tilfælde er relevant, samordne principper 
for og praksis med hensyn til at vurdere, 
om der opstår økonomisk ubalance i en 
kontrakt om offentlig tjeneste. De skal 
gradvis udarbejde retningslinjer på 
grundlag af deres erfaringer.

(21) De nationale tilsynsorganer bør 
udveksle oplysninger og bedste praksis og, 
hvis det i enkelte tilfælde er relevant, 
samordne principper for og praksis med 
hensyn til at vurdere, om der opstår 
økonomisk ubalance i en kontrakt om 
offentlig tjeneste. De skal gradvis 
udarbejde retningslinjer på grundlag af 
deres erfaringer. På grundlag af disse 
erfaringer bør Kommissionen ligeledes 
fremsætte forslag om oprettelse af et 
europæisk tilsynsorgan.

Or. de

Ændringsforslag 201
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale tilsynsorganer bør 
udveksle oplysninger og, hvis det i enkelte 
tilfælde er relevant, samordne principper 
for og praksis med hensyn til at vurdere, 
om der opstår økonomisk ubalance i en 
kontrakt om offentlig tjeneste. De skal 
gradvis udarbejde retningslinjer på 
grundlag af deres erfaringer.

(21) De nationale tilsynsorganer bør 
udveksle oplysninger og under tilsyn af 
Kommissionen og Det Europæiske 
Jernbaneagentur etablere et netværk for 
at styrke deres kommunikation og 
samarbejde med henblik på at udvikle 
fælles principper. I visse tilfælde bør de 
ligeledes samordne principper for og 
praksis med hensyn til at vurdere, om der 
opstår økonomisk ubalance i en kontrakt 
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om offentlig tjeneste. De skal gradvis 
udarbejde fælles europæiske retningslinjer 
på grundlag af deres erfaringer.

Or. fr

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder bør styrke deres samarbejde ved at oprette et europæisk 
netværk.

Ændringsforslag 202
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Europa-Parlamentet beder 
Kommissionen om på grundlag af 
erfaringerne med netværket af 
tilsynsmyndigheder senest ved udgangen 
af 2012 sammen med åbningen af de 
indenlandske passagermarkeder at
fremsætte forslag om oprettelse af et 
europæisk tilsynsorgan.

Or. en

Ændringsforslag 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) På grundlag af erfaringerne med 
netværket af tilsynsorganer bør 
Kommissionen udarbejde et forslag til 
retsakt om oprettelse af et europæisk 
tilsynsorgan med en tilsyns- og 
mæglingsrolle i forbindelse med 
overnationale problemer, som også kan 
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fungere som ankeinstans i forbindelse 
med afgørelser truffet af nationale 
tilsynsorganer.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er udtryk for ønsket om, at der i sidste ende skal oprettes et europæisk 
tilsynsorgan.

Ændringsforslag 204
Mathieu Grosch

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) De nationale tilsynsorganer bør 
oprette et netværk, der kan fremme det 
grænseoverskridende samarbejde og 
forbedre markedsbetingelserne. Dette 
netværk skal inden for fem år efter dette 
direktivs ikrafttræden føre til oprettelsen 
af et europæisk tilsynsorgan.

Or. en

Begrundelse

Det grænseoverskridende samarbejde skal styrkes, og derfor er det ikke nok at styrke 
samarbejdet mellem tilsynsorganer, men der bør også oprettes et europæisk tilsynsorgan.

Ændringsforslag 205
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre loyal konkurrence 
mellem jernbanevirksomhederne bør 
transportydelser og drift af 

udgår
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servicefaciliteter adskilles. På den 
baggrund er det nødvendigt, at disse to 
aktivitetsformer forvaltes uafhængigt i 
særskilte juridiske enheder. En sådan 
uafhængighed indebærer ikke 
nødvendigvis, at der skal oprettes et 
særskilt organ eller en særskilt 
virksomhed for hver enkelt 
servicefacilitet.

Or. fr

Begrundelse

Konkurrence kan være et middel til at tilfredsstille kravene fra samfundet og dets 
repræsentanter. Det kan ikke være et mål. Tanken om at fremme tjenester af almen interesse 
kræver, at der opstilles nye mål.

Ændringsforslag 206
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre loyal konkurrence 
mellem jernbanevirksomhederne bør 
transportydelser og drift af 
servicefaciliteter adskilles. På den 
baggrund er det nødvendigt, at disse to 
aktivitetsformer forvaltes uafhængigt i 
særskilte juridiske enheder. En sådan 
uafhængighed indebærer ikke 
nødvendigvis, at der skal oprettes et 
særskilt organ eller en særskilt 
virksomhed for hver enkelt 
servicefacilitet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Servicefaciliteterne er af central betydning for sikre og pålidelige transporttjenester. De bør 
ikke afkobles eller adskilles fra den centrale viden og integrerede forvaltning af 
jernbanesektoren, og deres offentlige eller private ejerskab skal sikre åben adgang og brug af 
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faciliteterne.

Ændringsforslag 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre loyal konkurrence 
mellem jernbanevirksomhederne bør 
transportydelser og drift af 
servicefaciliteter adskilles. På den 
baggrund er det nødvendigt, at disse to 
aktivitetsformer forvaltes uafhængigt i 
særskilte juridiske enheder. En sådan 
uafhængighed indebærer ikke 
nødvendigvis, at der skal oprettes et 
særskilt organ eller en særskilt 
virksomhed for hver enkelt 
servicefacilitet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 208
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre loyal konkurrence mellem 
jernbanevirksomhederne bør 
transportydelser og drift af 
servicefaciliteter adskilles. På den 
baggrund er det nødvendigt, at disse to 
aktivitetsformer forvaltes uafhængigt i 
særskilte juridiske enheder. En sådan 

(22) For at sikre loyal konkurrence mellem 
jernbanevirksomhederne bør 
transportydelser og drift af 
servicefaciliteter bør forvaltes på en 
gennemsigtig og ikke-diskriminerende
måde. Tilsynsorganet skal sikre, at 
forvaltningen sker på en gennemsigtig og 
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uafhængighed indebærer ikke 
nødvendigvis, at der skal oprettes et 
særskilt organ eller en særskilt 
virksomhed for hver enkelt 
servicefacilitet.

ikke-diskriminerende måde i henhold til 
procedurerne i artikel 5.

Or. fr

Begrundelse

En fuldstændig adskillelse af transporttjenesterne vil ikke nødvendigvis føre til retfærdig 
konkurrence mellem de forskellige aktiviteter. Men adskillelsen vil medføre yderligere 
organisatoriske byrder, øget bureaukrati og højere administrationsomkostninger. Dette vil 
påvirke jernbanernes konkurrencedygtighed i negativ retning set i forhold til andre 
transportformer.

Ændringsforslag 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre pålidelige og 
tilstrækkelige ydelser er det nødvendigt at 
sikre, at jernbanevirksomhederne til enhver 
tid opfylder visse krav med hensyn til deres 
hæderlighed, finansielle kapacitet og 
faglige kompetence.

(23) For at sikre pålidelige og 
tilstrækkelige ydelser er det nødvendigt at 
sikre, at jernbanevirksomhederne til enhver 
tid opfylder visse krav med hensyn til deres 
hæderlighed, finansielle kapacitet, sociale 
og arbejdsmarkedsmæssige standarder og 
faglige kompetence.

Or. en

Ændringsforslag 210
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre pålidelige og 
tilstrækkelige ydelser er det nødvendigt at 
sikre, at jernbanevirksomhederne til enhver 

(23) For at sikre pålidelige og 
tilstrækkelige ydelser er det nødvendigt at 
sikre, at jernbanevirksomhederne til enhver
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tid opfylder visse krav med hensyn til deres 
hæderlighed, finansielle kapacitet og 
faglige kompetence.

tid opfylder visse krav med hensyn til deres 
hæderlighed, finansielle kapacitet og 
effektive og konkurrencedygtige 
resultater.

Or. es

Begrundelse

Kravene til virksomhederne bør omfatte målbare kriterier, såsom resultater for at gøre det 
muligt at afgøre, hvorvidt de leverer en garanteret tjeneste eller ej.

Ændringsforslag 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at beskytte kunderne og 
tredjemand er det vigtigt, at det sikres, at 
jernbanevirksomhederne er tilstrækkeligt 
forsikret til dækning af deres 
erstatningsansvar.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 212
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at beskytte kunderne og 
tredjemand er det vigtigt, at det sikres, at 
jernbanevirksomhederne er tilstrækkeligt 
forsikret til dækning af deres 

(24) For at beskytte kunderne og 
tredjemand er det vigtigt, at det sikres, at 
jernbanevirksomhederne er tilstrækkeligt 
forsikret til dækning af deres 
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erstatningsansvar. erstatningsansvar. Dækning af 
erstatningsansvar i tilfælde af ulykker 
gennem garantier fra banker eller andre 
virksomheder bør også være tilladt, under 
forudsætning af at denne dækning 
tilbydes på markedsvilkår, ikke fører til 
statsstøtte og ikke indeholder elementer af 
diskrimination over for 
jernbanevirksomheder.

Or. en

Begrundelse

Jernbanevirksomhederne skal have frihed til at benytte forskellige hensigtsmæssige 
muligheder i forbindelse med erstatningsansvar, eftersom der er forskellige risikoniveauer på 
forskellige jernbanenet. I mange medlemsstater anvendes løsninger som tilstrækkelig 
egenkapital eller bankgarantier med succes til dækning af erstatningsansvar.

Ændringsforslag 213
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at beskytte kunderne og 
tredjemand er det vigtigt, at det sikres, at 
jernbanevirksomhederne er tilstrækkeligt 
forsikret til dækning af deres 
erstatningsansvar.

(24) For at beskytte kunderne og 
tredjemand er det væsentligt, at det sikres, 
at jernbanevirksomhederne er tilstrækkeligt 
forsikret til dækning af deres 
erstatningsansvar.

Or. es

Begrundelse

Brugere og tredjemand kan kun sikres ordentlig beskyttelse, hvis der findes et bindende krav, 
så formuleringen "er det vigtigt, at det sikres" er for tvetydig.
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Ændringsforslag 214
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En jernbanevirksomhed bør også være 
forpligtet til at overholde de nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelserne om 
jernbanedrift, som anvendes på ikke-
diskriminerende vis og skal sikre, at den 
kan drive sin virksomhed fuldstændig 
sikkert og med behørig hensyntagen til 
sundhed, sociale vilkår og arbejdstagernes 
og forbrugernes rettigheder på specifikke 
strækninger.

(25) En jernbanevirksomhed bør også være 
forpligtet til at overholde de nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelserne om 
jernbanedrift, som anvendes på ikke-
diskriminerende vis og skal sikre, at den 
kan drive sin virksomhed fuldstændig 
sikkert og med behørig hensyntagen til 
sundhed, sociale vilkår og arbejdsvilkår og 
arbejdstagernes rettigheder til anstændigt 
arbejde og løn samt forbrugernes 
rettigheder til pålidelige tjenester på 
specifikke strækninger.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en præcisering for at understrege retten til anstændige arbejdsvilkår for at 
undgå social dumping og respekt for forbrugernes ret til pålidelige tjenester til en rimelig 
pris.

Ændringsforslag 215
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En jernbanevirksomhed bør også være 
forpligtet til at overholde de nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelserne om 
jernbanedrift, som anvendes på ikke-
diskriminerende vis og skal sikre, at den 
kan drive sin virksomhed fuldstændig 
sikkert og med behørig hensyntagen til 
sundhed, sociale vilkår og arbejdstagernes 
og forbrugernes rettigheder på specifikke 

(25) Al jernbanevirksomhed bør også være 
forpligtet til at overholde både de nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelserne om 
jernbanedrift, som anvendes på ikke-
diskriminerende vis og skal sikre, at den 
kan drive sin virksomhed fuldstændig 
sikkert og med fuld hensyntagen til de 
eksisterende forpligtelser vedrørende
sociale vilkår, sundhed og arbejdstagernes 
og forbrugernes rettigheder på specifikke 
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strækninger. strækninger.

Or. de

Begrundelse

Jernbanevirksomhederne skal overholde de eksisterende bestemmelser om sundhed, 
arbejdstagerrettigheder og sociale vilkår fuldt ud.

Ændringsforslag 216
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En jernbanevirksomhed bør også være 
forpligtet til at overholde de nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelserne om 
jernbanedrift, som anvendes på ikke-
diskriminerende vis og skal sikre, at den 
kan drive sin virksomhed fuldstændig 
sikkert og med behørig hensyntagen til 
sundhed, sociale vilkår og arbejdstagernes 
og forbrugernes rettigheder på specifikke 
strækninger.

(25) Al jernbanevirksomhed bør også være 
forpligtet til at overholde både de nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelserne om 
jernbanedrift, som anvendes på ikke-
diskriminerende vis og skal sikre, at den 
kan drive sin virksomhed fuldstændig 
sikkert og med fuld hensyntagen til de 
eksisterende forpligtelser vedrørende
sociale vilkår, sundhed og arbejdstagernes 
og forbrugernes rettigheder på specifikke 
strækninger.

Or. de

Begrundelse

Indtil der indføres bindende, almindeligt gældende og harmoniserede europæiske standarder 
(som TSI'er), skal de relevante nationale bestemmelser fortsat gælde. Af hensyn til 
jernbanesikkerheden skal jernbanevirksomhederne udvise fuld hensyntagen og ikke bare 
"behørig" hensyntagen til disse bestemmelser. Der må ikke gives køb på området sikkerhed og 
sundhed. Desuden skyldes ordlyden en oversættelsesfejl (jf. den franske udgave: "le plein 
respect").
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Ændringsforslag 217
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En jernbanevirksomhed bør også være 
forpligtet til at overholde de nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelserne om 
jernbanedrift, som anvendes på ikke-
diskriminerende vis og skal sikre, at den 
kan drive sin virksomhed fuldstændig 
sikkert og med behørig hensyntagen til 
sundhed, sociale vilkår og arbejdstagernes 
og forbrugernes rettigheder på specifikke
strækninger.

(25) En jernbanevirksomhed bør også være 
forpligtet til at overholde de nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelserne om 
jernbanedrift, som anvendes på ikke-
diskriminerende vis og skal sikre, at den 
kan drive sin virksomhed fuldstændig 
sikkert og med behørig hensyntagen til 
sundhed, sociale vilkår og arbejdstagernes 
og forbrugernes rettigheder på alle
strækninger.

Or. es

Begrundelse

Det bør være indlysende, at de omtalte bestemmelser skal være opfyldt i alle tilfælde.

Ændringsforslag 218
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Det gælder stadig, at tildelingen af 
licenser til jernbanevirksomhedernes 
rullende materiel hindres uden gyldig 
grund, hvilket skaber forvridning i 
markedsadgangen. Derfor skal Det 
Europæiske Jernbaneagentur have stærke 
beføjelser på dette område. Derfor 
opfordres Kommissionen til som led i 
revisionen af forordning (EF) nr. 
881/2004 at undersøge, hvorvidt Det 
Europæiske Jernbaneagenturs beføjelser 
kan udvides i denne henseende.
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Or. nl

Begrundelse

Det er ikke altid let for jernbanevirksomhederne at opnå adgang til jernbanemarkedet i en 
medlemsstat. Som led i den planlagte revision af forordningen for Det Europæiske 
Jernbaneagentur bør dette tildeles styrkede beføjelser til at kunne udføre en mere stringent 
overvågning af adfærden hos medlemsstater, der indirekte blokerer for markedsadgangen 
gennem deres licenspolitikker, og til at gribe ind over for denne adfærd. Kommissionen 
opfordres også til at undersøge denne mulighed.

Ændringsforslag 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre gennemsigtighed og 
ikke-diskriminerende adgang til 
jernbaneinfrastruktur og 
jernbanerelaterede tjenesteydelser for alle 
jernbanevirksomheder, skal alle 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne udnytte adgangsretten, 
offentliggøres i en netvejledning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 220
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre gennemsigtighed og 
ikke-diskriminerende adgang til

(27) Oplysninger om retten til adgang og 
brugsbetingelser for jernbaneinfrastruktur,
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jernbaneinfrastruktur og jernbanerelaterede 
tjenesteydelser for alle 
jernbanevirksomheder, skal alle 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne udnytte adgangsretten, 
offentliggøres i en netvejledning.

herunder alle jernbanerelaterede 
tjenesteydelser for alle 
jernbanevirksomheder, skal stilles til 
rådighed og offentliggøres i en 
netvejledning af infrastrukturforvalteren.

Or. en

Begrundelse

Det er præcisionen i og adgangen til de relevante oplysninger i netvejledningen, der giver 
mulighed for gennemsigtighed, valgfrihed samt retfærdig og ikke-diskriminerende adgang for 
alle godkendte ansøgere til jernbaneinfrastruktur.

Ændringsforslag 221
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre gennemsigtighed og ikke-
diskriminerende adgang til 
jernbaneinfrastruktur og jernbanerelaterede 
tjenesteydelser for alle 
jernbanevirksomheder, skal alle 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne udnytte adgangsretten, 
offentliggøres i en netvejledning.

(27) For at sikre gennemsigtighed og ikke-
diskriminerende adgang til 
jernbaneinfrastruktur og jernbanerelaterede 
tjenesteydelser for alle 
jernbanevirksomheder, skal alle 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne udnytte adgangsretten, 
offentliggøres i en netvejledning, herunder 
formater, der er tilgængelige for personer 
med handicap eller nedsat mobilitet.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til sammenhængen med beslutninger, der er vedtaget inden for andre 
initiativer, at sikre tilgængelighed i flere formater og dermed forhindre enhver diskrimination 
over for handicappede.
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Ændringsforslag 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Hensigtsmæssige 
kapacitetstildelingsordninger for 
jernbaneinfrastruktur kombineret med 
konkurrencedygtige operatører vil give en 
bedre fordeling af transporten på de 
forskellige transportformer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Tilskyndelse til optimal udnyttelse af 
jernbaneinfrastrukturen medvirker til at 
nedbringe samfundets omkostninger ved 
transport.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Princippet om "fair og effektiv 
prissætning" (Kommissionens grønbog 
fra 1996) bør navnlig anvendes på 
energibeskatning, internalisering af 
eksterne omkostninger, merværdiafgifter 
og andre økonomiske instrumenter.
Politikken bør baseres på en vision om at 
standse uretfærdig konkurrence, der 
skader mere bæredygtige transportformer.

Or. en

Begrundelse

I dette punkt henvises der til Kommissionens hvidbog om transport (2011), punkt 39 om 
"Intelligent prissætning og beskatning". Vi ønsker, at Europa-Parlamentet skal gentage sin 
tilslutning til disse principper, hvilket vi stadig har til hensigt at gøre for den femte hvidbog i 
2031.

Ændringsforslag 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Afgifts- og 
kapacitetstildelingsordninger skal tillade 
loyal konkurrence inden for 
jernbanetransporten.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Kapacitetstildelingsordningerne bør 
give jernbanevirksomhederne klare og 
konsekvente signaler, på grundlag af 
hvilke de kan træffe rationelle 
beslutninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Enhver afgiftsordning vil sende 
økonomiske signaler til brugerne. Det er 
vigtigt, at signalerne til 
jernbanevirksomhederne er konsekvente 
og kan danne grundlag for rationelle 
beslutninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 228
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Enhver afgiftsordning vil sende 
økonomiske signaler til brugerne. Det er 
vigtigt, at signalerne til 
jernbanevirksomhederne er konsekvente og 
kan danne grundlag for rationelle 
beslutninger.

(35) Enhver afgiftsordning vil sende 
økonomiske signaler til brugerne. Det er 
vigtigt, at signalerne til 
jernbanevirksomhederne er konsekvente og 
tydelige og kan danne grundlag for 
rationelle og bæredygtige beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere bør have 
incitamenter til at sikre færrest mulige 
forstyrrelser på nettet og til at forbedre 
dets resultater.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 230
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere bør have 
incitamenter til at sikre færrest mulige
forstyrrelser på nettet og til at forbedre dets 
resultater.

(37) Jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere 
Tildelingskriterierne skal omfatte en 
forpligtelse til at minimere forstyrrelser på 
nettet og til at forbedre dets resultater.

Or. es

Begrundelse

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal minimere forstyrrelserne som led i 
effektivitets- og forbedringskriterierne. Incitamenter alene er i for høj grad afhængige af 
enkeltpersoners gode vilje.

Ændringsforslag 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at tillade købere af 
jernbanetransportydelser at deltage 
direkte i kapacitetstildelingsprocessen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 232
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at tillade købere af
jernbanetransportydelser at deltage direkte 
i kapacitetstildelingsprocessen.

(38) Medlemsstaterne kan kun tillade 
jernbanevirksomheder med licens til at 
erhverve jernbanetransportydelser at 
deltage direkte i 
kapacitetstildelingsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Kun jernbanevirksomheder med licens bør have ret til at ansøge om og få adgang til 
jernbanetjenester, idet deres godkendte kapacitet kan sikre fuld overensstemmelse med 
integrerede sikkerhedsbestemmelser.

Ændringsforslag 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er vigtigt at tage hensyn til både 
de godkendte ansøgeres og 
infrastrukturforvalterens krav.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 234
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Ansøgere, der tilbyder 
læsningstjenester på enkeltvogne, skal 
nyde fremme med henblik på at udvide det 
potentielle marked for nye 
jernbanekunder. Derfor er det vigtigt, at 
infrastrukturforvalterne tager hensyn til 
disse ansøgere, når de uddeler kapacitet, 
for at give dem mulighed for at udnytte 
disse juridiske rammer fuldt ud og udvide 
jernbanens markedsandel i nye sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Kapacitetstildelingsprocessen skal 
hindre, at der pålægges andre 
virksomheder, som har eller vil anmode 
om at få ret til at benytte infrastrukturen 
til at udvikle deres aktiviteter, 
unødvendige begrænsninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Det er vigtigt at sikre bedre 
samordning af tildelingsordningerne for 
at gøre jernbanerne mere attraktive for 
trafik, der benytter mere end én 
infrastrukturforvalters net, og for 
international trafik.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Det er vigtigt at sikre bedre 
samordning af tildelingsordningerne for at 
gøre jernbanerne mere attraktive for trafik, 
der benytter mere end én 
infrastrukturforvalters net, og for 
international trafik.

(50) Det er vigtigt at sikre bedre 
samordning af tildelingsordningerne for at 
gøre jernbanerne mere attraktive for trafik, 
der benytter mere end én 
infrastrukturforvalters net, og for 
international trafik. I den forbindelse vil 
det være ønskeligt i sidste ende at oprette 
et europæisk tilsynsorgan.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger ønsket om, at der i sidste ende skal oprettes et europæisk 
tilsynsorgan.
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Ændringsforslag 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Det er vigtigt at minimere de 
konkurrencefordrejninger, der kan opstå 
mellem jernbaneinfrastrukturer eller 
mellem transportformer som følger af 
væsentlige forskelle i afgiftsprincipperne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Det bør afgrænses nærmere, hvilke 
elementer i infrastrukturtjenesten der er 
afgørende for, at en operatør kan levere 
en transportydelse, og som skal stilles til 
rådighed mod betaling af 
minimumsadgangsafgifter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Det er nødvendigt at investere i 
jernbaneinfrastruktur, og 
infrastrukturafgiftsordningerne bør give 
infrastrukturforvaltere incitamenter til at 
gøre de fornødne investeringer økonomisk 
rentable.

(53) Det er nødvendigt med øgede 
investeringer i jernbaneinfrastruktur –
navnlig i eksisterende infrastruktur – og 
infrastrukturafgiftsordningerne bør give 
infrastrukturforvaltere incitamenter til at 
gøre de fornødne investeringer økonomisk 
rentable og miljømæssigt bæredygtige.

Or. en

Ændringsforslag 241
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Det bør sikres, at der tages hensyn til 
eksterne omkostninger, når der træffes 
beslutninger på transportområdet, og at 
afgifterne på jernbaneinfrastruktur kan 
bidrage til internaliseringen af eksterne 
omkostninger på en sammenhængende og 
afbalanceret måde for alle transportformer.

(55) Det bør sikres, at der tages hensyn til 
de samlede eksterne omkostninger, når der 
træffes beslutninger på transportområdet, 
og at afgifterne på jernbaneinfrastruktur 
kan bidrage til internaliseringen af eksterne 
omkostninger på en sammenhængende og 
afbalanceret måde for alle transportformer.

Or. es

Begrundelse

Ved beregning af de eksterne omkostninger ved jernbaneinfrastrukturen skal der tages højde 
for de samlede handelsmønstre. Ellers kan der gennemføres optimeringer lokalt (forbedring 
af eksterne virkninger på lokalt plan), som ikke desto mindre har negative virkninger på de 
eksterne omkostninger på europæisk niveau (f.eks. ved at nødvendiggøre brugen af længere 
eller mere overfyldte ruter).



PE467.166v01-00 68/194 AM\870642DA.doc

DA

Ændringsforslag 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Det er vigtigt at sikre, at afgifter for 
indenlandsk og international trafik 
fastsættes således, at jernbanerne fortsat 
kan imødekomme markedets behov. 
Følgelig bør infrastrukturafgifterne 
fastsættes på et niveau svarende til de 
omkostninger, der påløber direkte som 
følge af jernbanedriften.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

Ændringsforslag 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Jernbaneinfrastruktur er et naturligt 
monopol, og det er derfor nødvendigt at 
give infrastrukturforvaltere incitamenter 
til at nedbringe omkostningerne og 
forvalte deres infrastruktur effektivt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 244
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Med henblik på at øge andelen af 
gods- og passagertransport med jernbane
i forhold til andre transportformer er det 
ønskeligt, at medlemsstaterne ved 
internalisering af de eksterne 
omkostninger sikrer, at de differentierede 
afgifter ikke har negative følger for 
infrastrukturforvalterens økonomiske 
ligevægt. Hvis infrastrukturforvalteren 
alligevel lider tab på grund af denne 
differentiering, tilrådes det 
medlemsstaterne at justere denne 
difference under skyldig hensyntagen til 
reglerne om statsstøtte.

Or. nl

Ændringsforslag 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Der bør opnås en udvikling af 
jernbanetransporten, bl.a. ved at anvende 
de disponible EU-instrumenter, dog med 
forbehold af allerede fastlagte 
prioriteringer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 246
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Der bør opnås en udvikling af 
jernbanetransporten, bl.a. ved at anvende 
de disponible EU-instrumenter, dog med 
forbehold af allerede fastlagte 
prioriteringer.

(59) Der bør opnås en bæredygtig
udvikling af jernbanetransporten, bl.a. ved 
at anvende de disponible EU-instrumenter,
dog med forbehold af allerede fastlagte 
prioriteringer.

Or. en

Begrundelse

I sammenhæng med henvisningen til, at forbedring af jernbanetransport ikke må ske på 
bekostning af allerede etablerede prioriteringer, dvs. i øjeblikket en køreplan for en 
lavemissionsøkonomi frem mod 2050, idet man løser udfordringerne ved klimaændringerne.

Ændringsforslag 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere bør have 
incitamenter til at sikre færrest mulige 
forstyrrelser på nettet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 248
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere bør have 
incitamenter til at sikre færrest mulige 
forstyrrelser på nettet.

(61) Jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere skal sikre færrest 
mulige forstyrrelser på nettet.

Or. es

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslaget til betragtning 37.

Ændringsforslag 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Tildelingen af kapacitet er forbundet 
med en omkostning for 
infrastrukturforvalteren, som han skal 
have sikkerhed for at få dækket.

udgår

Or. {EN}en

Begrundelse

Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske 
borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.
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Ændringsforslag 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) For at sikre en effektiv forvaltning og 
en rimelig og ikke-diskriminerende 
anvendelse af jernbaneinfrastrukturen er 
det påkrævet, at der oprettes et 
tilsynsorgan, der tilser, at bestemmelserne 
i dette direktiv overholdes, og fungerer 
som klageinstans uanset muligheden for at 
foretage en retlig prøvelse.

(63) For at sikre en effektiv forvaltning og 
en rimelig og ikke-diskriminerende 
anvendelse af jernbaneinfrastrukturen er 
det påkrævet, at der oprettes nationale
tilsynsorganer, der tilser, at 
bestemmelserne i dette direktiv overholdes, 
og fungerer som klageinstans uanset 
muligheden for at foretage en retlig 
prøvelse.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres teksten.

Ændringsforslag 251
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Det er nødvendigt, at der træffes 
særlige foranstaltninger for at tage hensyn 
til visse medlemsstaters geopolitiske og 
geografiske situation og til 
jernbanesektorens særlige organisation i 
forskellige medlemsstater, samtidigt med, 
at det indre markeds integritet sikres.

(64) Det er nødvendigt, at der træffes 
særlige foranstaltninger for at tage hensyn 
til den geopolitiske og geografiske 
situation samt til jernbanesektorens særlige 
organisation i forskellige medlemsstater, 
samtidigt med, at det indre markeds 
integritet sikres.

Or. es

Begrundelse

Formålet er at forbedre ordlyden, eftersom de to situationer, der henvises til, kan slås 
sammen.
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Ændringsforslag 252
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Kommissionen bør have beføjelse til 
at tilpasse bilagene til dette direktiv. Siden 
de pågældende foranstaltninger er 
almengyldige og tager sigte på at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, skal de vedtages som delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bilagene til dette direktiv indeholder væsentlige og centrale elementer, der ikke falder under 
bestemmelserne i traktatens artikel 290, så derfor skal de ændres ved hjælp af den fælles 
beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 253
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) Dette direktiv bør ikke berøre ikke de 
tidsfrister for medlemsstaternes 
gennemførelse af ovennævnte direktiver, 
der er anført i bilag XI, del B —

(71) Dette direktiv bør enten berøre de 
tidsfrister for medlemsstaternes 
gennemførelse af ovennævnte direktiver, 
der er anført i bilag XI, del B — eller 
henvise til punkt 34 i den 
interinstitutionelle aftale om 
sammenligningstabeller, der omfatter 
udpegelse af en 
gennemførelseskoordinator, når dette er 
hensigtsmæssigt.
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Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal overholde begge bestemmelser: fristerne for gennemførelsen og 
udarbejdelse af sammenligningstabeller i overensstemmelse med den interinstitutionelle 
aftale, der vil give mulighed for bedre lovgivning og lettere overvågning fra Kommissionens 
side med henblik på at vurdere, om de nugældende bestemmelser overholdes fuldt ud.

Ændringsforslag 254
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kapitel II finder ikke anvendelse på 
jernbanevirksomheder, som kun forestår 
transport i byer og forstæder samt 
regional transport.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
jernbanevirksomheder, der driver 
indenlandsk og international 
jernbanetransport med undtagelse af 
andre sporbaserede transportformer som 
metro eller sporvogn.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet med en positiv formulering, hvor man 
tager hensyn til, at transporttjenester i regioner og forstæder ofte afvikles på 
jernbaneinfrastrukturer og af jernbanevirksomheder.

Ændringsforslag 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kapitel II finder ikke anvendelse på 
jernbanevirksomheder, som kun forestår 
transport i byer og forstæder samt regional 
transport.

1. Kapitel II finder ikke anvendelse på 
jernbanevirksomheder, som kun forestår 
transport i byer og forstæder samt regional 
passager- og godstransport.
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Or. en

Ændringsforslag 256
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan undtage følgende 
fra anvendelsen af kapitel III:

2. Medlemsstaterne kan i henhold til deres 
nationale lovgivning vedrørende sikre 
driftsbetingelser undtage følgende fra 
anvendelsen af kapitel III:

Or. en

Begrundelse

De enkelte medlemsstater har ikke desto mindre ansvaret for at sikre, at alle eksisterende 
sikkerheds- og driftsbestemmelser for jernbanerne i henhold til de nationale love overholdes, 
selv om der undertiden kan indføres undtagelser.

Ændringsforslag 257
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) virksomheder, som kun udfører 
jernbanepassagertransport på lokal og 
regional særskilt jernbaneinfrastruktur

a) jernbanevirksomheder, som kun udfører 
jernbanepassager- eller godstransport på 
lokal og regional særskilt 
jernbaneinfrastruktur

Or. en

Begrundelse

Lokale og isolerede jernbanenetværk kan benyttes til både passager- og godstjenester, og den 
pågældende operatør skal under alle omstændigheder være en jernbanevirksomhed.
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Ændringsforslag 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) virksomheder, som kun udfører 
jernbanepassagertransport på lokal og 
regional særskilt jernbaneinfrastruktur

a) virksomheder, som kun udfører 
jernbanepassager- og godstransport på 
lokal og regional særskilt 
jernbaneinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 259
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jernbanevirksomheder, som kun udfører 
jernbanepassagertransport i byer og 
forstæder 

b) jernbanevirksomheder, som kun udfører 
jernbanepassagertransport i byer og 
forstæder på net, der kun benyttes af en
enkelt jernbanevirksomhed, og som ikke 
falder ind under bestemmelserne i stk. 1, 
og frem til at kapaciteten på det 
pågældende net skal benyttes af en anden 
ansøger ud over den eksisterende 
jernbanevirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Medmindre den pågældende jernbanevirksomhed falder ind under bestemmelserne i stk. 1, 
kan den eneste jernbanevirksomhed, der benytter nettet, fritages fra de tilhørende krav, 
navnlig vedrørende forsikring, indtil der fremsættes yderligere kapacitetsanmodninger 
vedrørende det samme jernbanenet.
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Ændringsforslag 260
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) jernbanevirksomheder, som kun udfører 
regional godstransport

c) jernbanevirksomheder, som kun udfører 
regional godstransport i byer og forstæder 
på net, der kun benyttes af en enkelt 
jernbanevirksomhed, og som ikke falder 
ind under bestemmelserne i stk. 1, og frem 
til at kapaciteten på det pågældende 
netværk skal benyttes af en anden 
ansøger ud over den eksisterende 
jernbanevirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Medmindre den pågældende jernbanevirksomhed falder ind under bestemmelserne i stk. 1, 
kan den eneste jernbanevirksomhed, der benytter nettet, fritages fra de tilhørende krav, 
navnlig vedrørende forsikring, indtil der fremsættes yderligere kapacitetsanmodninger 
vedrørende det samme jernbanenet.

Ændringsforslag 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Medlemsstaterne kan fritage 
jernbaneinfrastruktur fra anvendelsen af 
Kapitel II, III og IV, når sporvidden er en 
anden end hovedjernbanenettet i EU, og 
infrastrukturen er isoleret og kun benyttes 
til regional godstransport.

Or. en

Begrundelse

Virksomheder, der er etableret i henhold til artikel 1, litra c), i direktiv 2001/14/EF, og hvis 
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struktur og forretningsinteresser adskiller sig fra virksomheder, der er en del af 
hovedinfrastrukturen og driftsselskaberne i medlemsstaterne. EU-lovgivningen må ikke 
forstyrre eller skabe hindringer for regionale bredsporsoperatørers forretningsaktiviteter, 
som skaber økonomisk og social merværdi for regionen og den lokale økonomi.
Medlemsstaterne bør holde denne type strækninger og operatører uden for 
anvendelsesområdet for Kapitel II, III og IV og have en margen for de individuelle 
beslutninger baseret på visse virksomheders specifikke forhold.

Ændringsforslag 262
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan fritage køretøjer 
fra anvendelsesområdet i artikel 31, stk. 5, 
hvis de drives eller påtænkes drevet fra og 
til tredjelande og kører på et net, hvor 
sporvidden er en anden end 
hovedjernbanenettet i EU.

Or. en

Ændringsforslag 263
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte perioder 
og frister for kapacitetstildelingen, der er 
anderledes end de i artikel 43, stk. 1, Bilag 
VIII punkt 4(b) og Bilag IX nævnte for 
korridorer, der fastsættes i samarbejde 
med infrastrukturforvaltere fra 
tredjelande på et net med en anden 
sporvidde end hovedjernbanenettet i EU.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til den særlige situation i De Baltiske Stater, hvor 
sporvidden er 1520 mm og dermed forskellig fra resten af EU-nettet.

Ændringsforslag 264
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lokale og regionale særskilte net til 
passagertransport på jernbaneinfrastruktur

a) lokale og regionale særskilte net til 
passagertransport på jernbaneinfrastruktur 
og de jernbanevirksomheder, der driver 
togdrift på dem

Or. en

Begrundelse

Fuldstændiggørelse og præcisering af dækningsområdet for den mulige undtagelse.

Ændringsforslag 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lokale og regionale særskilte net til 
passagertransport på jernbaneinfrastruktur

a) lokale og regionale særskilte net til 
passager- og godstransport på 
jernbaneinfrastruktur

Or. en
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Ændringsforslag 266
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) net, der kun er beregnet til 
jernbanepassagertransport i byer og 
forstæder 

b) net, der kun benyttes til 
jernbanepassagertransport i byer og 
forstæder og kun af en 
jernbanevirksomhed, der ikke falder ind 
under bestemmelserne i stk. 1, og indtil en 
anden ansøger anmoder om at benytte 
kapaciteten på det pågældende net

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, hvilke typer af regionale passagernet og -tjenester der kan fritages, 
medmindre de ikke falder ind under bestemmelserne i stk. 1.

Ændringsforslag 267
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) net, der kun er beregnet til 
jernbanepassagertransport i byer og 
forstæder 

b) net, der kun benyttes til 
jernbanepassagertransport i byer og 
forstæder

Or. en
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Ændringsforslag 268
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) privatejet jernbaneinfrastruktur, der 
udelukkende er anlagt til brug for 
infrastrukturejeren til dennes egne 
godsoperationer

d) privatejet jernbaneinfrastruktur, der 
udelukkende er anlagt til brug for
infrastrukturejeren til dennes egne 
godsoperationer og de pågældende 
jernbanevirksomheder

Or. en

Begrundelse

Fuldstændiggørelse og præcisering af undtagelsen.

Ændringsforslag 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bortset fra artikel 6, stk. 1, og artikel 10, 
11, 12 og 28 omfatter dette direktiv ikke 
virksomheder, hvis togaktivitet 
udelukkende omfatter pendultrafik med 
vejkøretøjer gennem tunnelen under 
Kanalen, og transportvirksomhed i form 
af pendultrafik med vejkøretøjer gennem 
tunnelen under Kanalen.

4. Bortset fra artikel 6, stk. 1, og artikel 10, 
11, 12 og 28 omfatter dette direktiv ikke 
transportoperationer gennem tunnelen 
under Kanalen, og de selskaber, der driver 
denne transportvirksomhed.

Or. fr

Begrundelse

De nuværende direktiver er ikke hensigtsmæssige for tunnelen under Kanalen, der blev bygget 
ud fra en privat juridisk og finansieringsmæssig model baseret på selvfinansiering uden brug 
af offentlig finansiering, og som kræver løbende resultatvurderinger og adgang for nye 
erhvervsdrivende. Dette ændringsforslag forenkler og præciserer undtagelsen for 
transportoperationer gennem tunnelen under Kanalen.
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Ændringsforslag 270
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ 
eller enhver virksomhed, der navnlig er 
ansvarlig for anlæg, forvaltning og 
vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur,
herunder trafikstyring, togkontrol og 
signaler; Iinfrastrukturforvalterens
funktioner på et net eller en del af et net 
kan tildeles forskellige organer eller 
virksomheder

2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ 
eller enhver virksomhed, hvis funktioner 
omfatter anlæg, forvaltning, 
vedligeholdelse af og investering i
jernbaneinfrastruktur, 
sikkerhedsspørgsmål, trafikstyring, 
togkontrol, signaler og alle tilhørende 
funktioner; infrastrukturforvalteren
træffer beslutning om definition af 
kanaler, vurdering af tilgængelig 
kapacitet og en konsekvent kanaltildeling, 
herunder fastsættelse og opkrævning af 
de således fastsatte infrastrukturafgifter

Or. en

Begrundelse

Alle de tilhørende nøglefunktioner, herunder tildeling af kanaler som den endelige driftsfase 
med henblik på at garantere en sikker og pålidelig drift på det pågældende net for 
jernbanevirksomheder med licens, skal udføres af infrastrukturforvalteren. Det 
organisatoriske valg af driftsmodel hører under infrastrukturforvalterens ansvarsområde.

Ændringsforslag 271
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ 
eller enhver virksomhed, der navnlig er 
ansvarlig for anlæg, forvaltning og 
vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur,
herunder trafikstyring, togkontrol og 
signaler; Iinfrastrukturforvalterens

2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ 
eller enhver virksomhed, som på ingen 
måde udgør en del af eller er direkte eller 
indirekte knyttet til en i stk. 1 omtalt 
virksomhed, og der navnlig er ansvarlig for 
anlæg, forvaltning og vedligeholdelse af 
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funktioner på et net eller en del af et net 
kan tildeles forskellige organer eller 
virksomheder 

jernbaneinfrastruktur, herunder 
trafikstyring, togkontrol og signaler;
infrastrukturforvalterens funktioner på et 
net eller en del af et net kan tildeles 
forskellige organer eller virksomheder

Or. nl

Ændringsforslag 272
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ 
eller enhver virksomhed, der navnlig er 
ansvarlig for anlæg, forvaltning og 
vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur,
herunder trafikstyring, togkontrol og 
signaler; infrastrukturforvalterens
funktioner på et net eller en del af et net 
kan tildeles forskellige organer eller 
virksomheder

2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ 
eller enhver virksomhed, der navnlig er 
ansvarlig for anlæg, forvaltning og 
vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur,
herunder trafikstyring, togkontrol og 
signaler; infrastrukturforvalterens
væsentlige funktioner er: beslutninger om 
tildeling af kanaler, herunder både 
definition og vurdering af 
tilgængeligheden og tildeling af de enkelte 
kanaler og beslutning om 
infrastrukturafgifter, herunder 
fastsættelse og opkrævning af afgifterne 
samt investeringer i infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 273
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ 
eller enhver virksomhed, der navnlig er 
ansvarlig for anlæg, forvaltning og 

2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ 
eller enhver virksomhed, der navnlig er 
ansvarlig for anlæg, forvaltning og 
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vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur,
herunder trafikstyring, togkontrol og 
signaler; infrastrukturforvalterens
funktioner på et net eller en del af et net 
kan tildeles forskellige organer eller 
virksomheder 

vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur,
herunder trafikstyring, togkontrol og 
signaler; infrastrukturforvalterens
funktioner på et net eller en del af et net 
kan tildeles forskellige organer eller 
virksomheder. Disse er:
beslutningstagning om tildeling af 
kanaler, herunder både definition og 
vurdering af tilgængeligheden og tildeling 
af specifikke kanaler; beslutningstagning 
om infrastrukturafgifter, herunder 
fastsættelse og opkrævning af afgifterne 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
29, stk. 1, samt investeringer i 
infrastruktur

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler ordførerens holdning om, at definitionen af de centrale 
funktioner skal flyttes fra Bilag II til afsnittet med definitionen af "infrastrukturforvalter". Der 
indsættes en henvisning til artikel 29, stk. 1, om indførelse, fastsættelse og opkrævning af 
afgifter, og de nationale parlamenter får mulighed for at fastsætte afgifterne, når dette er 
tilladt i henhold til forfatningen (se ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1).

Ændringsforslag 274
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "tilsynsmyndighed": organ, som i en 
medlemsstat fører tilsyn med den korrekte 
anvendelse af de relevante bestemmelser, 
og som ikke på nogen måde deltager i den 
politiske beslutningstagning, og som er 
helt uafhængigt af virksomheder, navnlig 
de i stk. 1 og 2 omtalte virksomheder, og 
ligeledes af de politiske 
beslutningsmyndigheder i samme 
medlemsstat;

Or. nl
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Ændringsforslag 275
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "institutionel uafhængighed": 
opdeling i to separate juridiske enheder, 
der ikke tilhører samme virksomhed

Or. en

Ændringsforslag 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "international passagertransport": 
passagertransport, hvor et tog krydser 
mindst én grænse til en medlemsstat, og 
hvor hovedformålet er passagerbefordring 
mellem stationer i forskellige 
medlemsstater; togstammer kan kobles 
sammen og/eller adskilles, og de 
forskellige sektioner kan have forskelligt 
afgangs- og bestemmelsessted, når blot alle 
togvognene krydser mindst én grænse

5) "international passagertransport": 
passagertransport, hvor et tog krydser
mindst én grænse til en medlemsstat, og 
hvor hovedformålet er passagerbefordring 
mellem stationer i forskellige 
medlemsstater; togstammer kan kobles 
sammen og/eller adskilles, og de 
forskellige sektioner kan have forskelligt 
afgangs- og bestemmelsessted, når blot alle 
togvognene krydser mindst én grænse;
grænseoverskridende transporttjenester i 
byer, forstæder og regioner, der drives i 
henhold til forordning (EF) 
nr. 1370/2007, betragtes ikke som 
internationale passagertransporttjenester

Or. fr

Begrundelse

Grænseoverskridende transporttjenester i byer, forstæder og regioner, der drives i henhold til 
forordning (EF) nr. 1370/2007, betragtes ikke som internationale passagertransporttjenester, 
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eftersom de opfylder samme funktioner og opfylder de samme lokale krav som andre 
transporttjenester i byer, forstæder og regioner.

Ændringsforslag 277
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "international passagertransport": 
passagertransport, hvor et tog krydser 
mindst én grænse til en medlemsstat, og 
hvor hovedformålet er passagerbefordring 
mellem stationer i forskellige 
medlemsstater; togstammer kan kobles 
sammen og/eller adskilles, og de 
forskellige sektioner kan have forskelligt 
afgangs- og bestemmelsessted, når blot alle 
togvognene krydser mindst én grænse

5) "international passagertransport": 
passagertransport, hvor et tog krydser 
mindst én grænse til en medlemsstat, og 
hvor hovedformålet er passagerbefordring 
mellem stationer i forskellige 
medlemsstater med undtagelse af regional 
transport i en grænseregion; togstammer 
kan kobles sammen og/eller adskilles, og 
de forskellige sektioner kan have 
forskelligt afgangs- og bestemmelsessted, 
når blot alle togvognene krydser mindst én 
grænse

Or. fr

Begrundelse

Begrebet "region" skal fortolkes i ordets geografiske forstand.

Ændringsforslag 278
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "transport i byer og forstæder": 
transportydelser til opfyldelse af behovene 
i en by eller et byområde samt 
transportbehovene mellem denne by eller 
dette byområde og forstæderne 

6) "transport i byer og forstæder": 
jernbanetjenester på et andet net end 
sporbaserede transportformer, som metro 
eller sporvogn, til opfyldelse af behovene i 
en by eller et byområde samt 
transportbehovene mellem denne by eller 
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dette byområde og forstæderne

Or. en

Begrundelse

Præcisering, der har til formål at identificere de tilhørende jernbanenet og de berørte 
jernbanetjenester, der drives på disse net.

Ændringsforslag 279
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "regional transport": transportydelser til 
opfyldelse af en regions transportbehov

7) "regional transport": transportydelser til 
opfyldelse af transportbehovet i en eller 
flere regioner i en medlemsstat eller i 
grænseregioner mellem to medlemsstater

Or. fr

Begrundelse

Begrebet "region" skal fortolkes i ordets geografiske forstand.

Ændringsforslag 280
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "transit": passage af Unionens område 
uden pålæsning eller aflæsning af varer 
og/eller uden optagning eller afsætning af 
passagerer på Unionens område

8) "transit": transport af varer og/eller 
passagerer, hvis oprindelse eller 
bestemmelsessted ligger uden for 
Unionens område

Or. en
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Ændringsforslag 281
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "ansøger": en jernbanevirksomhed og 
andre fysiske eller juridiske personer som 
f.eks. kompetente myndigheder i henhold 
til forordning (EF) nr. 1370/2007 og 
speditører samt operatører inden for 
kombineret transport, som har en 
almennyttig eller forretningsmæssig 
interesse i at købe infrastrukturkapacitet.

12) "ansøger": en jernbanevirksomhed og 
andre fysiske eller juridiske personer som 
f.eks. kompetente myndigheder i henhold 
til forordning (EF) nr. 1370/2007 og 
speditører samt operatører inden for 
kombineret transport, som har en 
almennyttig eller forretningsmæssig 
interesse i at købe infrastrukturkapacitet,
når dette er muligt i henhold til nationale 
regler.

Or. fr

Begrundelse

Jernbanevirksomhederne skal være ansvarlige for at tilrettelægge deres egen transportplan, 
og medlemsstaterne skal være ansvarlige for at fastlægge procedurerne for definition af 
godkendte ansøgere.

Ændringsforslag 282
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "ansøger": en jernbanevirksomhed og 
andre fysiske eller juridiske personer som 
f.eks. kompetente myndigheder i henhold 
til forordning (EF) nr. 1370/2007 og 
speditører samt operatører inden for 
kombineret transport, som har en 
almennyttig eller forretningsmæssig 
interesse i at købe infrastrukturkapacitet.

12) "ansøger": en jernbanevirksomhed med 
licens, som har en almennyttig eller 
forretningsmæssig interesse i at købe 
infrastrukturkapacitet til drift af 
jernbanetjenester.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til den komplicerede og specialiserede tekniske viden, der er nødvendig for at sikre, 
at kapacitetsbestillingen er konsekvent i forhold til netværkskapacitetstildelingen og undgå 
ethvert misbrug eller handel med kanaler, skal den godkendte ansøger være en 
jernbanevirksomhed med licens. Enhver yderligere udvidelse med mulige ansøgere, der ikke 
er jernbanevirksomheder som f.eks. speditører eller budfirmaer er ikke i overensstemmelse 
med bestemmelserne i artikel 15 i forordning 913/2010.

Ændringsforslag 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "ansøger": en jernbanevirksomhed og 
andre fysiske eller juridiske personer som 
f.eks. kompetente myndigheder i henhold 
til forordning (EF) nr. 1370/2007 og 
speditører samt operatører inden for 
kombineret transport, som har en 
almennyttig eller forretningsmæssig 
interesse i at købe infrastrukturkapacitet.

12) "ansøger": en jernbanevirksomhed med 
licens og i medlemsstater, hvor denne 
mulighed forefindes, andre fysiske eller 
juridiske personer som f.eks. kompetente 
myndigheder i henhold til forordning (EF) 
nr. 1370/2007 og speditører samt 
operatører inden for kombineret transport,
som har en almennyttig eller 
forretningsmæssig interesse i at købe 
infrastrukturkapacitet til drift af 
jernbanetjenester på deres respektive 
områder.

Or. de

Begrundelse

Forkert konsolidering. Den nye ordlyd er i overensstemmelse med direktiv 2001/14/EF.
Anmodninger om kanaler fra andre parter end jernbanevirksomheder vil under ingen 
omstændigheder skabe yderligere kapacitet. Tværtimod vil de blot åbne døren for handel med 
jernbanekanaler, som er en knap ressource. Priserne på kanaler vil dermed sandsynligvis 
stige. Dette vil medføre, at de offentlige brugere afkræves højere priser.
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Ændringsforslag 284
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "ansøger": en jernbanevirksomhed og 
andre fysiske eller juridiske personer som 
f.eks. kompetente myndigheder i henhold 
til forordning (EF) nr. 1370/2007 og 
speditører samt operatører inden for 
kombineret transport, som har en 
almennyttig eller forretningsmæssig 
interesse i at købe infrastrukturkapacitet.

12) "ansøger": en jernbanevirksomhed med 
licens og i medlemsstater, hvor denne 
mulighed forefindes, andre fysiske eller 
juridiske personer som f.eks. kompetente 
myndigheder i henhold til forordning (EF) 
nr. 1370/2007 og speditører samt 
operatører inden for kombineret transport,
som har en almennyttig eller 
forretningsmæssig interesse i at købe 
infrastrukturkapacitet til drift af 
jernbanetjenester på deres respektive 
områder.

Bestemmelserne i artikel 5 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 913/2010 af 22. september 2010 om et 
europæisk banenet med henblik på 
konkurrencebaseret godstransport1 finder 
anvendelse på godstransport i de dertil 
indrettede korridorer.
________________
1EUT L 276 af 20.10.2010, s. 22.

Or. de

Begrundelse

I den nuværende lovgivning fastsættes det, at medlemsstaterne selv kan træffe beslutning om, 
hvorvidt andre enheder end juridiske personer kan ansøge om infrastrukturkapacitet.
Sådanne beslutninger kan kun træffes på EU-niveau vedrørende godstransportkorridorer, der 
er etableret i henhold til forordning (EU) nr. 913/2010, og der er klare bestemmelser 
vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes, hvis den pågældende kapacitet ikke udnyttes.
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Ændringsforslag 285
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Tilsynsmyndigheden er en 
selvstændig, uafhængig myndighed, der 
er oprettet i de enkelte medlemsstater i 
henhold til bestemmelserne i artikel 55 i 
dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Konkurrence kan være et middel til at tilfredsstille kravene fra samfundet og dets 
repræsentanter. Den kan ikke være et mål. Tanken om at fremme tjenester af almen interesse 
kræver, at der opstilles nye mål, og her spiller tilsynsmyndigheden en central rolle.

Ændringsforslag 286
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 21 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) "væsentlig facilitet": facilitet, hvor 
følgende betingelser opfyldes samtidig:

- virksomheden, der driver faciliteten, har 
en dominerende stilling på det 
pågældende marked,
- virksomheden, der driver 
servicefaciliteten, er teknisk set i stand til 
at give adgang,
- afvisning af adgang til faciliteten vil 
sandsynligvis udrydde al konkurrence, 
fordi det er fysisk eller økonomisk umuligt 
at kopiere den,
- den er uundværlig for driften af en lige 
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så effektiv jernbanevirksomhed, og
- der findes ingen objektiv begrundelse for 
afvisningen af at give adgang til 
faciliteten.
En væsentlig facilitet kan drives af et 
hvilket som helst andet selskab, enten en 
infrastrukturforvalter, en 
jernbanevirksomhed eller en tredjemand.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af "væsentlig facilitet" er i alle interessenters interesse for at undgå eventuelle 
fortolkningsproblemer af dette begreb.

Ændringsforslag 287
Mathieu Grosch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 21 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) "væsentlig facilitet": facilitet, hvor 
følgende betingelser opfyldes samtidig:

- tjenesten er uundværlig for en 
jernbanevirksomhed, navnlig for nye 
konkurrenter, for at dette kan operere 
effektivt;
- virksomheden, der driver 
servicefaciliteten, har kapaciteten og er 
teknisk set i stand til at levere adgang i 
overensstemmelse med økonomiske og 
sociale betingelser;
- afvisning af adgang til faciliteten vil 
sandsynligvis udrydde al konkurrence, 
fordi det er fysisk eller økonomisk umuligt 
at kopiere den.

Or. en
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Begrundelse

Denne definition er baseret på en afbalanceret fremgangsmåde, fordi der tages hensyn til 
begge interesser. På den ene side bidrager den til retfærdig konkurrence ved at forhindre 
virksomheder, der driver faciliteter, i at diskriminere over for nye konkurrenter ved at nægte 
dem adgang til væsentlige faciliteter. Men på den anden side bør virksomheder, der leverer 
væsentlige faciliteter, ikke tvinges til at gøre noget, der ganske enkelt er umuligt på grund af 
kapacitetsmæssige eller tekniske problemer.

Ændringsforslag 288
Mathieu Grosch

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
jernbanevirksomheder, som direkte eller 
indirekte ejes eller kontrolleres af 
medlemsstaterne, med hensyn til ledelse, 
forvaltning, administration og intern 
administrativ, økonomisk og 
regnskabsmæssig kontrol har en uafhængig 
status, som navnlig sikrer dem særskilt 
kapital, budget og regnskabsføring i 
forhold til staten.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
jernbanevirksomheder uanset deres 
ejerskab med hensyn til ledelse, 
forvaltning, administration og intern 
administrativ, økonomisk og 
regnskabsmæssig kontrol har en uafhængig 
status, som navnlig sikrer dem særskilt 
kapital, budget og regnskabsføring i 
forhold til infrastrukturforvalteren.

Or. en

Begrundelse

Den pågældende forpligtelse vedrørende jernbanevirksomheder skal ses uafhængigt af deres 
offentlige eller private ejerskab samt i forhold til infrastrukturforvalterens funktioner og 
aktiviteter.

Ændringsforslag 289
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Infrastrukturforvalteren er ansvarlig for 2. Infrastrukturforvalteren er ansvarlig for 
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egen ledelse, forvaltning, administration og 
intern kontrol under overholdelse af de 
rammer og særlige regler for opkrævning 
og tildeling, som medlemsstaterne indfører.

egen ledelse, forvaltning, administration og 
intern kontrol under overholdelse af de 
rammer og særlige regler for opkrævning 
og tildeling, som medlemsstaterne indfører, 
hvilket betyder, at den som selvstændig 
virksomhed skal råde over og selv kunne 
forvalte alle forretningstjenester.

Or. nl

Begrundelse

Denne tilføjelse har til formål at øge infrastrukturforvalterens uafhængighed.
Infrastrukturforvalterne skal råde over alle de afdelinger, som en selvstændig virksomhed har 
brug for til at kunne fungere korrekt, herunder egne afdelinger for økonomi, jura, it og 
strategi.

Ændringsforslag 290
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Infrastrukturforvalteren skal forvalte 
sine egne it-tjenester for at sikre, at 
forretningsfølsomme oplysninger 
beskyttes behørigt.

Or. nl

Begrundelse

For at sikre reel uafhængighed af paraplyorganisationer og andre virksomheder er det 
vigtigt, at alle infrastrukturforvaltere har deres egen it-afdeling.
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Ændringsforslag 291
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne skal ligeledes sikre, 
at både jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere, som ikke er 
fuldstændigt uafhængige af hinanden, er 
ansvarlige for deres egne 
personalepolitikker.

Or. nl

Begrundelse

Eftersom infrastrukturforvaltere skal kunne træffe uafhængige beslutninger, skal de også 
være fuldt ud ansvarlige for deres egne personalepolitikker. Medmindre deres 
personalepolitik er fuldstændig uafhængig, er der fare for, at denne betingelse ikke opfyldes.

Ændringsforslag 292
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltning af jernbanevirksomheder efter 
kommercielle principper

Forvaltning af jernbanevirksomheder

Or. en

Begrundelse

Der tages hverken højde for mere generelle makroøkonomiske mål eller det forhold, at 
jernbanetransport og jernbaneinfrastrukturtjenester udgør en del af tjenesteydelser af almen 
interesse og derfor ikke er begrænset til den smalle sti af kommercielle principper, som 
medlemsstaternes beslutninger ikke længere er omfattet af, når de skal fastsætte de offentlige 
tjenesteydelsesforpligtelser.
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Ændringsforslag 293
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal give 
jernbanevirksomhederne mulighed for at 
tilpasse deres aktiviteter til markedet og 
forvalte dem under deres ledelsesorganers 
ansvar med henblik på effektive og
hensigtsmæssige transportydelser med de 
mindst mulige omkostninger for den 
krævede kvalitet.

1. Medlemsstaterne skal give 
jernbanevirksomhederne mulighed for at 
tilpasse deres aktiviteter til markedet og 
levere pålidelige, hensigtsmæssige 
jernbanetransportydelser, herunder 
offentlige tjenesteforpligtelser inden for 
rammerne af jernbanetransport som en 
tjenesteydelse af offentlig interesse.

Or. en

Begrundelse

Skiftende jernbanevirksomheder skal være tilstrækkeligt markedsorienterede og ikke 
forhåndsvurdere deres forpligtelse til at levere offentlige tjenester i henhold til aftalen med 
den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 294
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Jernbanevirksomhederne skal uanset 
deres ejerforhold drives efter de 
principper, som gælder for kommercielle 
virksomheder. Dette omfatter også de 
forpligtelser til offentlig tjeneste, som 
medlemsstaterne pålægger dem, og de 
kontrakter om offentlig tjeneste, som de 
indgår med statens kompetente 
myndigheder.

Jernbanevirksomhedernes bestyrelser skal 
have eneansvar for ledelsen af 
virksomheden og skal forsøge at tage 
hensyn til aktionærernes, medarbejdernes 
og de offentlige interesser.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom der henvises til en virksomheds funktioner og opgaver bør der foreligge en mere 
klar definition, der identificerer bestyrelsens ansvar, der ligesom i alle virksomheder skal 
handle i aktionærernes og offentlighedens interesse, alt efter dets struktur og de påkrævede 
retningslinjer.

Ændringsforslag 295
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Jernbanevirksomhederne vedtager selv 
deres aktivitetsprogrammer, herunder 
investerings- og finansieringsplaner. Disse 
programmer udformes med henblik på at 
opnå finansiel ligevægt i virksomhederne 
og at nå de øvrige mål for den tekniske, 
kommercielle og finansielle forvaltning; 1 
de skal desuden angive midlerne til 
gennemførelse af disse mål.

2. Jernbanevirksomhederne vedtager selv 
deres aktivitetsprogrammer, herunder 
investerings- og finansieringsplaner. 

Or. en

Begrundelse

I henhold til præciseringen i paragraf 1 er den anden sætning overflødig.

Ændringsforslag 296
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Jernbanevirksomhederne vedtager selv 
deres aktivitetsprogrammer, herunder 

2. Jernbanevirksomhederne vedtager selv 
deres aktivitetsprogrammer, herunder 
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investerings- og finansieringsplaner. Disse 
programmer udformes med henblik på at 
opnå finansiel ligevægt i virksomhederne
og at nå de øvrige mål for den tekniske, 
kommercielle og finansielle forvaltning; 1 
de skal desuden angive midlerne til 
gennemførelse af disse mål.

investerings- og finansieringsplaner. Disse 
programmer udformes med henblik på at 
opnå finansiel ligevægt i dem og at nå de 
øvrige mål for den tekniske, kommercielle 
og finansielle forvaltning med henblik på 
maksimering af nyttevirkning, effektivitet 
og konkurrenceevne. Deres budgetter skal
angive og tage højde for midlerne til 
gennemførelse af disse mål.

Or. es

Begrundelse

Der skal fastsættes mål med henblik på at opnå finansiel ligevægt, men disse skal ledsages af 
entydige kriterier for at sikre nyttevirkning, effektivitet, konkurrenceevne og forbedringer med 
hensyn til service.

Ændringsforslag 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) påbegynde nye aktiviteter på områder, 
der har tilknytning til jernbanevirksomhed.

e) påbegynde nye aktiviteter på områder, 
der har tilknytning til jernbanevirksomhed, 
uden at det berører bestemmelserne i dette 
direktiv;

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forhindre, at forekomsten af nye aktiviteter for 
infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder kommer i konflikt med bestemmelserne i 
dette direktiv.
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Ændringsforslag 298
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis medlemsstaten direkte eller 
indirekte ejer eller kontrollerer 
jernbanevirksomheden, må dens 
kontrolrettigheder i forhold til ledelsen 
ikke være større end de ledelsesrelaterede 
rettigheder, som der i henhold til national 
selskabsret tilstås aktionærer i private 
aktieselskaber. De politiske retningslinjer, 
jf. stk. 3, som staten måtte fastsætte for 
selskaber som led i udøvelsen af 
aktionærkontrol, må kun være af generel 
art og må ikke gribe ind i ledelsens 
specifikke forretningsmæssige 
beslutninger. 

udgår

Or. fr

Begrundelse

Opgaven med at definere nationale virksomheders status bør overlades til medlemsstaterne.
Hertil kommer, at den offentlige forvaltning ikke er belastet af de seneste svigt i den 
opportunistiske private forvaltning, som har fremkaldt den nuværende finansielle og 
økonomiske krise.

Ændringsforslag 299
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis medlemsstaten direkte eller 
indirekte ejer eller kontrollerer 
jernbanevirksomheden, må dens 
kontrolrettigheder i forhold til ledelsen 
ikke være større end de ledelsesrelaterede 
rettigheder, som der i henhold til national 
selskabsret tilstås aktionærer i private 

udgår
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aktieselskaber. De politiske retningslinjer, 
jf. stk. 3, som staten måtte fastsætte for 
selskaber som led i udøvelsen af 
aktionærkontrol, må kun være af generel 
art og må ikke gribe ind i ledelsens 
specifikke forretningsmæssige 
beslutninger. 

Or. en

Begrundelse

Det fulde ansvar ligger hos bestyrelsen, som vil respektere aktionærernes vilje ved at 
gennemføre hensigtsmæssige forvaltningsmæssige retningslinjer.

Ændringsforslag 300
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Afdeling 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adskillelse af infrastrukturforvaltning og 
transportvirksomhed og af forskellige 
former for transportvirksomhed

Adskillelse af infrastrukturforvaltning og 
transportvirksomhed 

Or. en

Begrundelse

Formålet med at samle de tre eksisterende direktiver er ikke at tilføje et nyt 
adskillelseskriterium ud over dem, der allerede er fastlagt.

Ændringsforslag 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adskillelse af regnskaber Effektiv adskillelse
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Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse titlen for at fastlægge en "effektiv" adskillelse 
(med hensyn til lovgivning, organisation og beslutningstagning) af infrastrukturforvalteren og 
jernbanevirksomhederne, som er en vigtig del af åbningen af markedet og etableringen af et 
egentligt europæisk banenet.

Ændringsforslag 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adskillelse af regnskaber Gennemsigtig adskillelse af regnskaber

Or. en

Ændringsforslag 303
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres 
og offentliggøres særskilte driftsregnskaber 
og balancer for aktiviteter i forbindelse 
med jernbanevirksomheders udførelse af 
transport og for aktiviteter i forbindelse 
med forvaltning af jernbaneinfrastrukturen. 
Statsstøtte, der ydes til et af disse to 
aktivitetsområder, må ikke overføres til det 
andet.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres 
og offentliggøres særskilte driftsregnskaber 
og balancer for aktiviteter i forbindelse 
med jernbanevirksomheders udførelse af 
transport og for aktiviteter i forbindelse 
med forvaltning af jernbaneinfrastrukturen. 
Statsstøtte, der ydes til et af disse to 
aktivitetsområder, må ikke overføres til det 
andet, medmindre de ikke forbindes med 
kompensation for forsyningsforpligtelsen 
inden for rammerne af transporttjenester 
som tjenesteydelser af almen interesse.

Or. en
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Begrundelse

Med udtrykkelig tilladelse, og hvis en jernbanevirksomhed er berettiget til at operere på et 
bestemt jernbanenet med henblik på at opfylde en offentlig serviceforpligtelse, tillades en 
sådan overførsel.

Ændringsforslag 304
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres 
og offentliggøres særskilte driftsregnskaber 
og balancer for aktiviteter i forbindelse 
med jernbanevirksomheders udførelse af 
transport og for aktiviteter i forbindelse 
med forvaltning af jernbaneinfrastrukturen. 
Statsstøtte, der ydes til et af disse to 
aktivitetsområder, må ikke overføres til det 
andet.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres 
og offentliggøres særskilte driftsregnskaber 
og balancer for aktiviteter i forbindelse 
med jernbanevirksomheders udførelse af 
transport og for aktiviteter i forbindelse 
med forvaltning af jernbaneinfrastrukturen. 
Statsstøtte og sporadgangsafgifterne, der 
ydes til et af disse to aktivitetsområder, må 
ikke overføres til det andet.

Or. en

Ændringsforslag 305
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan desuden 
bestemme, at denne adskillelse skal 
indebære, at der skal være særskilte 
organisatoriske afdelinger i samme 
virksomhed, eller at forvaltningen af 
infrastruktur og transportvirksomhed skal 
varetages af særskilte enheder.

2. Medlemsstaterne kan desuden 
bestemme, at denne adskillelse skal 
indebære, at der skal være særskilte 
organisatoriske afdelinger i samme 
virksomhed, eller at forvaltningen af 
infrastruktur og transportvirksomhed skal 
varetages af særskilte enheder. De valgte 
metoder til strukturel adskillelse bør sigte 
mod at sikre udviklingen af konkurrence, 
fortsatte investeringer og 
omkostningseffektivitet i udvekslingen af 
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tjenesteydelser.

Or. fr

Begrundelse

Der er stadig forskellige mulige modeller for adskillelsen af forvaltningen af infrastruktur og 
leveringen af tjenesteydelser.

Ændringsforslag 306
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
indkomst fra infrastrukturafgifter, 
overskud fra andre kommercielle 
aktiviteter og statslig finansiering af 
infrastrukturforvalteren ikke kan 
overføres til en anden juridisk enhed.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse sikrer, at den pågældende jernbanevirksomhed, i de tilfælde hvor 
infrastrukturforvalteren ikke er uafhængig af jernbanevirksomheden, ikke får fordel af at 
overføre indtægt fra infrastrukturforvalteren til brug til andre erhvervsaktiviteter, eftersom 
dette ville give en uønsket konkurrencefordel for den pågældende jernbanevirksomhed i 
forhold til dens konkurrenter og dermed føre til markedsforvridning.

Ændringsforslag 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
indkomst fra infrastrukturafgifter, 
overskud fra andre kommercielle 
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aktiviteter og statslig finansiering af 
infrastrukturforvalteren ikke kan 
overføres til en anden juridisk enhed.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse sikrer, at den pågældende jernbanevirksomhed, i de tilfælde hvor 
infrastrukturforvalteren ikke er uafhængig af jernbanevirksomheden, ikke får fordel af at 
overføre indtægt fra infrastrukturforvalteren til brug til andre erhvervsaktiviteter, eftersom 
dette ville give en uønsket konkurrencefordel for den pågældende jernbanevirksomhed i 
forhold til dens konkurrenter og dermed føre til markedsforvridning.

Ændringsforslag 308
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres 
og offentliggøres særskilte driftsregnskaber 
og balancer på den ene side for aktiviteter i 
forbindelse med jernbanegodstransport og 
på den anden side for aktiviteter i 
forbindelse med passagertransport.
Offentlige midler, der udbetales til 
aktiviteter i forbindelse med 
transporttjenester som led i offentlig 
tjeneste, skal figurere særskilt for hver 
kontrakt om offentlig tjeneste i de 
relevante regnskaber, og de må ikke 
overføres til aktiviteter i forbindelse med 
andre transporttjenester eller anden form 
for aktivitet. 

3. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres 
og offentliggøres særskilte driftsregnskaber 
og balancer for aktiviteter i forbindelse 
med jernbanetransport. Offentlige midler, 
der udbetales til aktiviteter i forbindelse 
med transporttjenester som led i offentlig 
tjeneste, skal figurere særskilt for hver 
kontrakt om offentlig tjeneste i de 
relevante regnskaber med forbindelse til 
jernbanevirksomhedens aktiviteter. 

Or. en

Begrundelse

For strenge regler for virksomheder, der ville kunne overholde de generelle regler ved 
udarbejdelsen af deres egne budgetposter: gennemsigtighed, adskillelse af kommercielle 
indtægter og strømmen af offentlige eller private midler er tilstrækkelig dokumentation med 
hensyn til tydeligt at vise alle berørte aktiviteter.
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Ændringsforslag 309
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Regnskaberne vedrørende de forskellige 
aktivitetesområder, der henvises til i stk. 1 
og 3, skal føres således, at det er muligt at 
overvåge forbuddet mod overførsel af 
offentlige midler, der er betalt til et
aktivitetsområde, til et andet.

4. For at sikre fuldstændig 
gennemsigtighed i udgifterne til 
infrastruktur skal regnskaberne
vedrørende de forskellige 
aktivitetsområder, der henvises til i stk. 1, 
2a og 3, føres således, at det er muligt at 
overvåge forbuddet mod overførsel af 
indkomst fra infrastrukturafgifter, 
overskud fra andre af 
infrastrukturforvalterens kommercielle 
aktiviteter og offentlige midler, der er 
betalt til infrastrukturforvalteren, til et 
andet aktivitetsområde.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at overholdelsen af forbuddet mod overførsel af indtægter fra 
infrastrukturforvalteren til andre aktivitetsområder kan overvåges. Dette forbud sikrer, at 
ingen jernbanevirksomhed kan nyde godt af en konkurrencefordel.

Ændringsforslag 310
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Regnskaberne vedrørende de forskellige 
aktivitetesområder, der henvises til i stk. 1 
og 3, skal føres således, at det er muligt at 
overvåge forbuddet mod overførsel af 
offentlige midler, der er betalt til et 
aktivitetsområde, til et andet.

4. Regnskaberne vedrørende de forskellige 
aktivitetsområder, der henvises til i stk. 1 
og 3, skal føres således, at det er muligt at 
overvåge forbuddet mod overførsel af 
offentlige midler og sporadgangsafgifter, 
der er betalt til et aktivitetsområde, til et 
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andet. 

Til dette formål skal 
infrastrukturforvalteren offentliggøre 
data vedrørende sine indtægter med 
tydelig angivelse af indtægter fra 
offentlige midler og indtægter fra 
sporadgangsafgifterne samt identificere 
investeringer i vedligeholdelse, fornyelse 
af jernbaneinfrastruktur og faciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Regnskaberne vedrørende de forskellige 
aktivitetesområder, der henvises til i stk. 1 
og 3, skal føres således, at det er muligt at 
overvåge forbuddet mod overførsel af 
offentlige midler, der er betalt til et
aktivitetsområde, til et andet.

4. For at sikre fuldstændig 
gennemsigtighed i udgifterne til 
infrastruktur skal regnskaberne
vedrørende de forskellige 
aktivitetsområder, der henvises til i stk. 1, 
2a og 3, føres således, at det er muligt at 
overvåge forbuddet mod overførsel af 
indkomst fra infrastrukturafgifter, 
overskud fra andre kommercielle 
aktiviteter fra infrastrukturforvalterens 
side og offentlige midler, der er betalt til 
infrastrukturforvalteren, til et andet 
aktivitetsområde.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at overholdelsen af forbuddet mod overførsel af indtægter fra 
infrastrukturforvalteren til andre aktivitetsområder kan overvåges. Dette forbud sikrer, at 
ingen jernbanevirksomheder kan nyde godt af en konkurrencefordel ved at finansiere sin 
jernbanedrift med indtægter, der skabes af infrastrukturforvalteren.
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Ændringsforslag 312
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængighed i forbindelse med en 
infrastrukturforvalters væsentlige 
funktioner

En infrastrukturforvalters uafhængighed

Or. en

Begrundelse

Eftersom de eksisterende lovgivningstekster kun behandler infrastrukturforvalteren og 
jernbanevirksomhedernes uafhængighed er der ikke behov for en vildledende og overflødig 
titel.

Ændringsforslag 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 1a) Oprettelse af en sammenslutning 
inden for en koncern udgør ikke en 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
artikel, hvis der garanteres for, at 
virksomhederne er juridisk autonome.

Or. de

Begrundelse

Den nuværende ordlyd er uklar og kan fortolkes på mange forskellige måder. Det er 
nødvendigt at præcisere, at en holdingstruktur, i overensstemmelse med dem der allerede 
findes i mange EU-medlemsstater, er acceptabel.
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Ændringsforslag 314
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på 
listen i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur overdrages organer 
eller selskaber, der ikke selv udfører nogen 
form for jernbanetransport. Uanset 
strukturform skal det fremgå, at denne 
målsætning er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Ingen henvisning til bilag II, eftersom infrastrukturforvalterens funktioner allerede er 
indeholdt i definitionerne.

Ændringsforslag 315
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på listen 
i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på listen 
i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset disse organer 
eller firmaers strukturform skal det 
fremgå, at denne målsætning er opfyldt. 
Tilsynsmyndigheden skal sikre, at disse 
principper anvendes korrekt i 
overensstemmelse med ordningerne i 
artikel 56.

Or. fr
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Begrundelse

Tilsynsmyndigheden skal kontrollere, at der er en retfærdig og ikke-diskriminerende adgang 
til de vigtige funktioner.

Ændringsforslag 316
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
fastlæggelse af retfærdig og ikke-
diskriminerende adgang til infrastruktur 
som opført på listen i bilag II overdrages 
organer eller selskaber, der ikke selv 
udfører nogen form for 
jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

For at garantere en retfærdig og ikke-
diskriminerende adgang til 
jernbaneinfrastruktur skal
medlemsstaterne sikre, at 
infrastrukturforvalteren som defineret i 
artikel 3, stk. 2, er uafhængig med hensyn 
til retlig form, organisation og 
beslutningstagning, som minimum i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i bilag Ia. Uanset strukturform skal 
det fremgå, at denne målsætning er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 317
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på listen 
i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på listen 
i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

Med hensyn til forvaltning af trafikken på 
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nettet er det dog vigtigt, at 
jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvaltere samarbejder 
effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 318
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på listen 
i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på listen 
i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt. Dette betyder ikke, at 
jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvalteren ikke kan 
samarbejde tæt i forbindelse med 
forvaltning af trafikken på nettet.

Or. nl

Ændringsforslag 319
Brian Simpson

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
fastlæggelse af retfærdig og ikke-
diskriminerende adgang til infrastruktur 
som opført på listen i bilag II overdrages 
organer eller selskaber, der ikke selv 
udfører nogen form for 

For at garantere en retfærdig og ikke-
diskriminerende adgang til 
jernbaneinfrastruktur skal
medlemsstaterne sikre, at 
infrastrukturforvalteren som defineret i 
artikel 3, stk. 2, er uafhængig med hensyn 
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jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

til retlig form, organisation og 
beslutningstagning, som minimum i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i bilag Ia. Uanset strukturform skal 
det fremgå, at denne målsætning er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Målet om infrastrukturforvalternes uafhængighed skal garanteres, når man sikrer de vigtige 
funktioner. Bilag Ia definerer minimumskriterierne for den uafhængighed, der skal 
overholdes.

Ændringsforslag 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på 
listen i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur overdrages organer 
eller selskaber, der ikke selv udfører nogen 
form for jernbanetransport. Uanset 
strukturform skal det fremgå, at denne
målsætning er opfyldt.

Or. it

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at flytte listen over en infrastrukturforvalters vigtige 
funktioner fra bilag II til denne artikel.
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Ændringsforslag 321
David-Maria Sassoli

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
fastlæggelse af retfærdig og ikke-
diskriminerende adgang til infrastruktur 
som opført på listen i bilag II overdrages 
organer eller selskaber, der ikke selv 
udfører nogen form for 
jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

For at garantere en retfærdig og ikke-
diskriminerende adgang til 
jernbaneinfrastruktur skal
medlemsstaterne sikre, at 
infrastrukturforvalteren som defineret i 
artikel 3, stk. 2, er uafhængig med hensyn 
til retlig form, organisation og 
beslutningstagning, som minimum i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i bilag Ia. Uanset strukturform skal 
det fremgå, at denne målsætning er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 322
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende 
adgang til infrastruktur som opført på listen 
i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 
af retfærdig og ikke-diskriminerende
adgang til infrastruktur som opført på listen 
i bilag II overdrages organer eller 
selskaber, der ikke selv udfører nogen form 
for jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt. Dette betyder ikke, at 
jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvalteren ikke kan 
samarbejde tæt i forbindelse med 
forvaltning af trafikken på nettet.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
fastlæggelse af retfærdig og ikke-
diskriminerende adgang til infrastruktur 
som opført på listen i bilag II overdrages 
organer eller selskaber, der ikke selv 
udfører nogen form for 
jernbanetransport. Uanset strukturform 
skal det fremgå, at denne målsætning er 
opfyldt.

For at garantere en retfærdig og ikke-
diskriminerende adgang til 
jernbaneinfrastruktur skal
medlemsstaterne sikre, at 
infrastrukturforvalteren som defineret i 
artikel 3, stk. 2, er uafhængig med hensyn 
til retlig form, organisation og 
beslutningstagning, som minimum i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i bilag Ia. Uanset strukturform skal 
det fremgå, at denne målsætning er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Målet om infrastrukturforvalterens uafhængighed skal garanteres, når man sikrer de vigtige 
funktioner. Bilag Ia definerer minimumskriterierne med hensyn til uafhængighed, der skal 
overholdes.

Ændringsforslag 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten (artikel 290) kan delegerede retsakter kun anvendes til at 
udbygge eller ændre ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt. Forslaget 
om at give Kommissionen beføjelse til at ændre vigtige aspekter af jernbanepolitikken og -
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reguleringen ved hjælp af delegerede retsakter rækker langt ud over, hvad der ville være 
berettiget på grundlag af delegeringen af beføjelser til Kommissionen. Ændringer skal derfor 
omfattes af den normale fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 325
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at lade infrastrukturforvalterens funktioner indgå i et bilag, eftersom 
disse allerede er beskrevet i definitionerne.

Ændringsforslag 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

De vigtige funktioner er følgende:

– beslutningstagning vedrørende tildeling 
af togkanaler, herunder både definition 
og vurdering af tilgængelighed og 
tildeling af individuelle togkanaler, og 
– beslutningstagning vedrørende 
infrastrukturafgifter, herunder 
fastsættelse og indsamling af afgifterne.

Or. it
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Begrundelse

Bilag II udgår, og listen over vigtige funktioner medtages i denne artikel.

Ændringsforslag 327
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan imidlertid overdrage 
ansvaret for at bidrage til udviklingen af 
jernbaneinfrastrukturen, f.eks. gennem 
investeringer, vedligeholdelse og 
finansiering, til jernbanevirksomheder eller 
ethvert andet organ.

Medlemsstaterne kan imidlertid overdrage 
ansvaret for at bidrage til udviklingen af 
jernbaneinfrastrukturen, f.eks. gennem 
investeringer, vedligeholdelse og 
finansiering, til jernbanevirksomheder eller 
ethvert andet organ. Hver medlemsstat er 
dog fortsat ansvarlig for at udvikle sin 
nationale jernbaneinfrastruktur, under 
hensynstagen til Unionens generelle mål 
som f.eks. målet om indførelse af et 
"fælles europæisk jernbaneområde", der 
sikrer mobilitet og sammodalitet og 
reducerer den forurening, der genereres 
af transportsektoren.

Or. ro

Begrundelse

Hver medlemsstat er fortsat ansvarlig for at udvikle sin nationale jernbaneinfrastruktur, 
under hensynstagen til Unionens generelle mål som f.eks. målet om indførelse af et "fælles 
europæisk jernbaneområde", der sikrer mobilitet og sammodalitet og reducerer den 
forurening, der genereres af transportsektoren.
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Ændringsforslag 328
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis infrastrukturforvalteren ikke er 
uafhængig af enhver jernbanevirksomhed 
med hensyn til retlig status, organisation 
eller beslutningstagning, varetages de 
funktioner, der er beskrevet i kapitel IV, 
afdeling 3 og 4, af henholdsvis et 
afgiftsorgan og et tildelingsorgan, som er 
uafhængige af enhver 
jernbanevirksomhed med hensyn til retlig 
status, organisation og 
beslutningstagning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Målet om infrastrukturforvalterens uafhængighed som defineret i bilag I gør kravet om et 
specifikt afgiftsorgan og/eller tildelingsorgan overflødigt. Bilag Ia definerer 
minimumskriterierne med hensyn til uafhængighed, der skal overholdes.

Ændringsforslag 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis infrastrukturforvalteren ikke er 
uafhængig af enhver jernbanevirksomhed 
med hensyn til retlig status, organisation 
eller beslutningstagning, varetages de 
funktioner, der er beskrevet i kapitel IV, 
afdeling 3 og 4, af henholdsvis et 
afgiftsorgan og et tildelingsorgan, som er 
uafhængige af enhver 
jernbanevirksomhed med hensyn til retlig 
status, organisation og 

udgår
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beslutningstagning.

Or. en

Begrundelse

Målet om infrastrukturforvalterens uafhængighed som defineret i bilag I gør kravet om et 
specifikt afgiftsorgan og/eller tildelingsorgan overflødigt. Bilag Ia definerer
minimumskriterierne for uafhængighed, der skal overholdes.

Ændringsforslag 330
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis infrastrukturforvalteren ikke er 
uafhængig af enhver jernbanevirksomhed 
med hensyn til retlig status, organisation 
eller beslutningstagning, varetages de 
funktioner, der er beskrevet i kapitel IV, 
afdeling 3 og 4, af henholdsvis et 
afgiftsorgan og et tildelingsorgan, som er 
uafhængige af enhver jernbanevirksomhed 
med hensyn til retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

2. Hvis infrastrukturforvalteren ikke er 
uafhængig af enhver jernbanevirksomhed 
med hensyn til retlig status, organisation 
eller beslutningstagning, skal fordelingen 
af kapacitet og fastlæggelsen af afgifter, 
der er beskrevet i kapitel IV, afsnit 2 og 3, 
varetages af henholdsvis et afgiftsorgan og 
et tildelingsorgan, som er uafhængige af 
enhver jernbanevirksomhed med hensyn til 
retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

Or. en

Ændringsforslag 331
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis infrastrukturforvalteren ikke er 
uafhængig af enhver jernbanevirksomhed 
med hensyn til retlig status, organisation 
eller beslutningstagning, varetages de 
funktioner, der er beskrevet i kapitel IV, 

2. Hvis infrastrukturforvalteren ikke er 
uafhængig af enhver jernbanevirksomhed 
med hensyn til institutionel og retlig status
samt organisation og beslutningstagning, 
varetages de funktioner, der er beskrevet i 
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afdeling 3 og 4, af henholdsvis et 
afgiftsorgan og et tildelingsorgan, som er 
uafhængige af enhver jernbanevirksomhed 
med hensyn til retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

kapitel IV, afsnit 2 og 3, af et afgiftsorgan 
og et tildelingsorgan, som er uafhængige af 
enhver jernbanevirksomhed med hensyn til 
institutionel og retlig status og deres 
organisation og beslutningstagning.

Or. en

Ændringsforslag 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre en uafhængig 
beslutningstagning i forbindelse med 
udførelsen af vigtige funktioner i henhold 
til denne paragraf skal medlemsstaterne 
sikre, at de medarbejdere, der er 
ansvarlige for udøvelsen af vigtige 
funktioner fra datoen for direktivets 
gennemførelse, er: (a) juridisk eller 
kontraktmæssigt uafhængige af enhver 
jernbanevirksomhed eller virksomhed, der 
kontrollerer en eller flere 
jernbanevirksomheder, (b) placeret i 
lokaler, der er adskilt fra enhver 
jernbanevirksomhed eller en virksomhed, 
der kontrollerer en eller flere 
jernbanevirksomheder, (c) juridisk eller 
kontraktmæssigt underordnet 
overholdelse af fortroligheden af 
oplysninger, der vedrører deres 
funktioner;

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre bindende strukturkrav til 
infrastrukturforvalteren for at forbedre gennemsigtigheden af udførelsen af vigtige funktioner.
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Ændringsforslag 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre en uafhængig 
beslutningstagning i forbindelse med 
udførelsen af vigtige funktioner i henhold 
til denne paragraf skal medlemsstaterne 
sikre, at de medarbejdere, der er 
ansvarlige for udøvelsen af vigtige 
funktioner, fra datoen for direktivets 
gennemførelse forhindres i at indtage en 
stilling i en jernbanevirksomhed eller en 
virksomhed, der kontrollerer en eller flere 
jernbanevirksomheder, i en periode på to 
år.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre bindende strukturkrav til 
infrastrukturforvalteren for at forbedre gennemsigtigheden af udførelsen af vigtige funktioner.

Ændringsforslag 334
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der i bestemmelserne i kapitel IV, 
afdeling 2 og 3, henvises til en 
infrastrukturforvalters væsentlige 
funktioner, henvises der også til
opkrævningsorganet eller 
tildelingsorganet inden for hver deres 
kompetenceområder.

3. Inden datoen for gennemførelsen af 
dette direktiv skal medlemsstater aflægge 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
forpligtelserne i bilag Ia er blevet 
gennemført. Kommissionen aflægger 
derefter rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om denne gennemførelse.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne aflægger rapport om, hvordan de har gennemført bestemmelserne i bilag Ia. 
Kommissionen aflægger rapport for Rådet og Parlamentet vedrørende dette emne.

Ændringsforslag 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der i bestemmelserne i kapitel IV, 
afdeling 2 og 3, henvises til en 
infrastrukturforvalters væsentlige 
funktioner, henvises der også til
opkrævningsorganet eller 
tildelingsorganet inden for hver deres 
kompetenceområder.

3. Inden datoen for gennemførelsen af 
dette direktiv skal medlemsstater aflægge 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
forpligtelserne i bilag Ia er blevet 
gennemført. Kommissionen aflægger 
derefter rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om denne gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne aflægger rapport om, hvordan de har gennemført bestemmelserne i bilag Ia. 
Kommissionen aflægger rapport for Rådet og Parlamentet vedrørende dette emne.

Ændringsforslag 336
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der er behov for strukturelle 
ændringer for at bringe de nationale 
organisationer i overensstemmelse med 
dette direktiv, overholder alle 
overflytninger af medarbejdere den 
relevante nationale lovgivning samt 
bestemmelser vedrørende helbred, 
sikkerhed, sociale forhold og 
arbejdstageres rettigheder, og fører ikke 
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til forringelse af arbejdstageres sociale og 
arbejdsforhold.

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse omhandler spørgsmålet om overflytning af personale. Disse 
overflytninger skal ske under fuldstændig overholdelse af den nationale lovgivning, der 
omhandler helbred, sikkerhed, sociale og arbejdsforhold samt arbejdstageres rettigheder.

Ændringsforslag 337
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En forening inden for en gruppe er 
ikke i strid med bestemmelserne i denne 
artikel, forudsat at det sikres, at 
virksomhederne eller de juridiske 
personer er uafhængige i henhold til 
selskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

En forbedring af bestemmelserne i artiklen, der tager højde for forskellige organisatoriske 
modeller i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 338
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En infrastrukturforvalters 
medarbejdere, der er i besiddelse af 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
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med relation til fordelings- og 
afgiftsfunktioner, må ikke skifte til en 
jernbanevirksomhed i en periode med 
begrænsninger på tre år.

Or. en

Begrundelse

Overflytningen af medarbejdere, der er i besiddelse af forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger med relation til fordelings- og afgiftsfunktioner, til en jernbanevirksomhed er 
først tilladt efter en periode med begrænsninger på tre år.

Ændringsforslag 339
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uden at det berører kriterierne i bilag 
Ia, tillades overflytning af medarbejdere 
mellem infrastrukturforvaltere og 
jernbanevirksomheder, under 
forudsætning af at forbuddet mod 
overførsel af forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger med relation til de 
vigtige funktioner overholdes.
Overflytningen af sådanne medarbejdere 
overholder den relevante nationale 
lovgivning samt bestemmelser vedrørende 
helbred, sikkerhed, sociale forhold og 
arbejdstageres rettigheder og fører ikke til 
forringelse af arbejdstageres sociale og 
arbejdsforhold.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse omhandler spørgsmålet om overflytning af medarbejdere. Disse 
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overflytninger skal ske under fuldstændig overholdelse af den nationale lovgivning på 
området for helbred, sikkerhed, sociale og arbejdsforhold samt arbejdstageres rettigheder. 
Det er forbudt at overføre forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

Ændringsforslag 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uden at det berører kriterierne i bilag 
Ia, tillades overflytning af medarbejdere 
mellem infrastrukturforvaltere og 
jernbanevirksomheder, under 
forudsætning af at forbuddet mod 
overførsel af forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger med relation til de 
vigtige funktioner overholdes.
Overflytningen af sådanne medarbejdere 
overholder den relevante nationale 
lovgivning samt bestemmelser vedrørende 
helbred, sikkerhed, sociale forhold og 
arbejdstageres rettigheder og fører ikke til 
forringelse af arbejdstageres sociale og 
arbejdsforhold.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse omhandler spørgsmålet om overflytning af personale. Disse 
overflytninger skal ske under fuldstændig overholdelse af den nationale lovgivning på 
området for helbred, sikkerhed, sociale og arbejdsforhold samt arbejdstageres rettigheder. 
Det er forbudt at overføre forretningsmæssigt følsomme oplysninger.
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Ændringsforslag 341
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal udvikle den 
nationale jernbaneinfrastruktur, idet de i 
givet fald tager hensyn til Unionens 
samlede behov. Med henblik herpå 
offentliggør de senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden en udviklingsstrategi 
for jernbaneinfrastrukturen med henblik på 
at opfylde fremtidige mobilitetsbehov på 
grundlag af en sund og bæredygtig 
finansiering af jernbanesystemet. 
Strategien skal dække en periode på mindst 
fem år og skal kunne forlænges.

1. Medlemsstaterne skal udvikle den 
nationale jernbaneinfrastruktur, idet de i 
givet fald tager hensyn til Unionens 
samlede behov. Med henblik herpå 
offentliggør de senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden en udviklingsstrategi 
for jernbaneinfrastrukturen - som vil blive 
drøftet med de lokale og regionale berørte 
myndigheder samt andre interesserede 
parter - med henblik på at opfylde 
fremtidige mobilitetsbehov på grundlag af 
en sund og bæredygtig finansiering af 
jernbanesystemet. Strategien skal dække en 
periode på mindst fem år og skal kunne 
forlænges.

Or. es

Begrundelse

Inddragelsen af de berørte parter er nødvendig for at udarbejde projekter på en mere effektiv 
måde. Erfaringen viser, at åbenhed giver merværdi til de første projekter og letter deres 
efterfølgende gennemførelse.

Ændringsforslag 342
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal udvikle den 
nationale jernbaneinfrastruktur, idet de i 
givet fald tager hensyn til Unionens 
samlede behov. Med henblik herpå 
offentliggør de senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden en udviklingsstrategi 
for jernbaneinfrastrukturen med henblik på 

1. Medlemsstaterne skal udvikle den 
nationale jernbaneinfrastruktur, idet de i 
givet fald tager hensyn til Unionens 
samlede behov. Med henblik herpå 
offentliggør de senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden og efter høring af 
alle interessenter, navnlig fagforeninger, 
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at opfylde fremtidige mobilitetsbehov på 
grundlag af en sund og bæredygtig 
finansiering af jernbanesystemet. 
Strategien skal dække en periode på mindst 
fem år og skal kunne forlænges.

industriforbund og repræsentanter for 
brugere, en udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen med henblik på at 
opfylde fremtidige mobilitetsbehov på 
grundlag af en sund og bæredygtig 
finansiering af jernbanesystemet. 
Strategien skal dække en periode på mindst 
10 år med delmål hvert femte år og skal 
kunne forlænges.

Or. ro

Begrundelse

Eftersom der er et stort behov for investeringer i jernbaneinfrastrukturer skal strategien for 
udvikling af nationale jernbanesystemer dække en periode på mindst 10 år med delmål hvert 
femte år. Alle interessenter skal deltage i udarbejdelsen af den strategi, især fagforeninger, 
industriforbund og repræsentanter for brugere.

Ændringsforslag 343
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan desuden under 
overholdelse af traktatens artikel 93, 107 
og 108 tildele infrastrukturforvalteren 
tilstrækkelige finansielle midler i forhold 
til dennes opgaver, infrastrukturens 
dimension og de finansielle behov, navnlig 
til dækning af nyinvesteringer.

2. Uden at det berører 
afgiftsbestemmelserne i artikel 31 og 32, 
og under overholdelse af traktatens artikel 
93, 107 og 108 tildeler medlemsstaterne 
infrastrukturforvalteren tilstrækkelige 
finansielle midler i forhold til dennes 
opgaver, infrastrukturens dimension og de 
finansielle behov, navnlig til dækning af 
nyinvesteringer.

Or. en

Begrundelse

Infrastrukturforvaltere får indtægter fra afgifter og fra statsstøtte. Det skal derfor, dog uden 
at dette berører afgiftsbestemmelserne, fremgå klart, at det påhviler medlemsstaterne at 
finansiere resten af infrastrukturforvalternes behov med henblik på at sikre udviklingen af 
jernbaneinfrastrukturen.
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Ændringsforslag 344
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan desuden under 
overholdelse af traktatens artikel 93, 107 
og 108 tildele infrastrukturforvalteren 
tilstrækkelige finansielle midler i forhold 
til dennes opgaver, infrastrukturens 
dimension og de finansielle behov, navnlig 
til dækning af nyinvesteringer.

2. Når indtægterne ikke er tilstrækkelige 
til at dække infrastrukturforvalterens 
finansieringsbehov, og uden at det 
berører afgiftsbestemmelserne i artikel 31 
og 32, tildeler medlemsstaterne under 
overholdelse af traktatens artikel 93, 107 
og 108 infrastrukturforvalteren 
tilstrækkelige finansielle midler i forhold 
til dennes opgaver, infrastrukturens 
dimension og de finansielle behov, navnlig 
til dækning af nyinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 345
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan desuden under 
overholdelse af traktatens artikel 93, 107 
og 108 tildele infrastrukturforvalteren 
tilstrækkelige finansielle midler i forhold 
til dennes opgaver, infrastrukturens 
dimension og de finansielle behov, navnlig 
til dækning af nyinvesteringer.

2. Uden at dette berører artikel 31 og 32, 
og under overholdelse af traktatens artikel 
93, 107 og 108 tildeler medlemsstaterne
infrastrukturforvalteren tilstrækkelige 
finansielle midler i forhold til dennes 
opgaver, infrastrukturens dimension og de 
finansielle behov, navnlig til dækning af 
nyinvesteringer.

Or. en

Begrundelse

For at støtte udviklingen af jernbaneinfrastrukturen og sikre en sund finansiel struktur for 
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infrastrukturforvaltere i overensstemmelse med de valg, medlemsstaterne har truffet 
vedrørende transportpolitikker, hjælper denne præcisering også infrastrukturforvaltere med 
at anvende de afgiftsbestemmelser, der er fastlagt i artikel 31 og 32, korrekt.

Ændringsforslag 346
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan desuden under 
overholdelse af traktatens artikel 93, 107 
og 108 tildele infrastrukturforvalteren 
tilstrækkelige finansielle midler i forhold 
til dennes opgaver, infrastrukturens 
dimension og de finansielle behov, navnlig 
til dækning af nyinvesteringer.

2. Når indtægterne ikke er tilstrækkelige 
til at dække infrastrukturforvalterens 
finansieringsbehov, og uden at dette 
berører afgiftsbestemmelserne i artikel 31 
og 32, tildeler medlemsstaterne under 
overholdelse af traktatens artikel 93, 107 
og 108 infrastrukturforvalteren 
tilstrækkelige finansielle midler i forhold 
til dennes opgaver, infrastrukturens 
dimension og de finansielle behov, navnlig 
til dækning af nyinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 347
Mathieu Grosch

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan desuden under 
overholdelse af traktatens artikel 93, 107 
og 108 tildele infrastrukturforvalteren 
tilstrækkelige finansielle midler i forhold 
til dennes opgaver, infrastrukturens 
dimension og de finansielle behov, navnlig 
til dækning af nyinvesteringer.

2. Medlemsstaterne tildeler desuden under 
overholdelse af traktatens artikel 93, 107 
og 108 infrastrukturforvalteren 
tilstrækkelige finansielle midler i forhold 
til dennes opgaver, infrastrukturens 
dimension og de finansielle behov, navnlig 
til dækning af nyinvesteringer.

Or. en
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Ændringsforslag 348
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse,
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger. 
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne høres, før virksomhedsplanen 
godkendes. Det i artikel 55 omhandlede 
tilsynsorgan afgiver en ikke-bindende 
udtalelse om, hvorvidt virksomhedsplanen 
er hensigtsmæssig til at opfylde disse 
målsætninger.

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger. 
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne og de kompetente myndigheder 
i forordning (EF) nr. 2007/1370 høres på 
en ikke-diskriminerende måde, før 
virksomhedsplanen godkendes, hvad 
betingelserne for adgang og brug samt 
art, tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen angår. Den i artikel 55 
omhandlede tilsynsmyndighed afgiver en 
ikke-bindende udtalelse om, hvorvidt 
virksomhedsplanen diskriminerer mellem 
ansøgere.

Or. fr

Begrundelse

Ansøgere, der indkøber infrastrukturkapacitet hos en infrastrukturforvalter, skal høres om de 
dele af forretningsplanen, der påvirker adgangen til infrastruktur, dens brug, tilvejebringelse
og udvikling, til fordel for sektoren. Det er vigtigt, at denne høring foretages på en ikke-
diskriminerende måde. Tilsynsmyndigheden skal afgive en udtalelse om, hvorvidt 
forretningsplanen diskriminerer mellem ansøgere.
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Ændringsforslag 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger. 
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne høres, før virksomhedsplanen
godkendes. Det i artikel 55 omhandlede 
tilsynsorgan afgiver en ikke-bindende 
udtalelse om, hvorvidt virksomhedsplanen 
er hensigtsmæssig til at opfylde disse 
målsætninger.

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger. 
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne høres, før investeringsplanen
godkendes. Det i artikel 55 omhandlede 
tilsynsorgan afgiver en ikke-bindende 
udtalelse om, hvorvidt virksomhedsplanen 
er hensigtsmæssig til at opfylde disse 
målsætninger.

Or. fr

Ændringsforslag 350
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
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Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger. 
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne høres, før virksomhedsplanen 
godkendes. Det i artikel 55 omhandlede 
tilsynsorgan afgiver en ikke-bindende 
udtalelse om, hvorvidt virksomhedsplanen 
er hensigtsmæssig til at opfylde disse 
målsætninger.

Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger. 
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
eventuelle interesserede eller eksisterende 
ansøgere høres, før virksomhedsplanen 
godkendes.

Or. en

Begrundelse

Høringen skal være rettet imod de pågældende interesserede ansøgere, og tilsynsorganet kan 
ikke supplere medlemsstaternes kompetente repræsentative organers afgivelse af udtalelser, 
da det er tilsynsorganet, der træffer den tekniske afgørelse i tilfælde af tvister.

Ændringsforslag 351
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger. 
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne høres, før virksomhedsplanen 
godkendes. Det i artikel 55 omhandlede 
tilsynsorgan afgiver en ikke-bindende 

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger.
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne høres, før virksomhedsplanen 
godkendes. Det i artikel 55 omhandlede 
tilsynsorgan sikrer, at den relevante 
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udtalelse om, hvorvidt virksomhedsplanen 
er hensigtsmæssig til at opfylde disse 
målsætninger.

lovgivning anvendes korrekt.

Or. nl

Begrundelse

Tilsynsorganer er ansvarlige for overvågning og fastlægger ikke lovgivning. 

Ændringsforslag 352
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger. 
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne høres, før virksomhedsplanen
godkendes. Det i artikel 55 omhandlede 
tilsynsorgan afgiver en ikke-bindende 
udtalelse om, hvorvidt virksomhedsplanen 
er hensigtsmæssig til at opfylde disse 
målsætninger.

3. Inden for rammerne af medlemsstaternes 
overordnede politik og under hensyntagen 
til den udviklingsstrategi for 
jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 
1, vedtager infrastrukturforvalteren en 
virksomhedsplan, som omfatter 
investerings- og finansieringsprogrammer. 
Planen skal udformes med henblik på at 
sikre optimal og effektiv udnyttelse, 
tilvejebringelse og udvikling af 
infrastrukturen og samtidig sikre finansiel 
balance og omfatte de nødvendige midler 
til opfyldelsen af disse målsætninger.
Infrastrukturforvalteren sikrer, at 
ansøgerne høres uden forskelsbehandling, 
før investeringsprogrammet godkendes. 
Det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan 
afgiver en ikke-bindende udtalelse om, 
hvorvidt der i virksomhedsplanen 
diskrimineres mellem ansøgerne.

Or. en
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Ændringsforslag 353
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at en 
infrastrukturforvalters regnskaber under 
normale forretningsvilkår og over en 
periode på højst tre år som et mindstemål 
udviser balance mellem på den ene side 
indtægterne fra infrastrukturafgifter, 
overskud af andre forretningsaktiviteter 
og statsfinansiering og på den anden side 
udgifterne til infrastrukturen, herunder 
forskud fra staten, når det er relevant.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen er unødvendig og for konkret.

Ændringsforslag 354
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at en 
infrastrukturforvalters regnskaber under 
normale forretningsvilkår og over en 
periode på højst tre år som et mindstemål 
udviser balance mellem på den ene side 
indtægterne fra infrastrukturafgifter, 
overskud af andre forretningsaktiviteter og 
statsfinansiering og på den anden side 
udgifterne til infrastrukturen, herunder 
forskud fra staten, når det er relevant.

4. Medlemsstaterne sikrer, at en 
infrastrukturforvalters regnskaber under 
normale forretningsvilkår og over en 
rimelig periode som et mindstemål udviser 
balance mellem på den ene side 
indtægterne fra infrastrukturafgifter, 
overskud af andre forretningsaktiviteter og 
statsfinansiering og på den anden side 
udgifterne til infrastrukturen, herunder 
forskud fra staten, når det er relevant.

Or. en
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Begrundelse

Den eksisterende tekst i direktiv 2001/14 er mindre konkret og giver medlemsstaterne 
ansvaret for at vurdere infrastrukturforvalternes regnskaber.

Ændringsforslag 355
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at en
infrastrukturforvalters regnskaber under 
normale forretningsvilkår og over en 
periode på højst tre år som et mindstemål 
udviser balance mellem på den ene side 
indtægterne fra infrastrukturafgifter, 
overskud af andre forretningsaktiviteter og 
statsfinansiering og på den anden side 
udgifterne til infrastrukturen, herunder 
forskud fra staten, når det er relevant.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
infrastrukturforvalterens regnskaber 
under normale forretningsvilkår ikke 
udviser et økonomisk underskud i over to 
på hinanden følgende år og som et 
mindstemål udviser balance mellem på den 
ene side indtægterne fra 
infrastrukturafgifter, private midler, 
overskud af andre forretningsaktiviteter og 
statsfinansiering og på den anden side 
udgifterne til infrastrukturen, herunder 
forskud fra staten, årlige renter og 
bæredygtig finansiering af fornyelsen af 
langsigtede aktiver, når det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 356
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører en eventuel langsigtet 
målsætning om brugerbetaling af 
infrastrukturomkostningerne for alle 
transportformer på grundlag af en fair, 
ikke-diskriminerende konkurrence 
mellem de forskellige transportformer, 
kan en medlemsstat, når 

udgår
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jernbanetransporten er i stand til at 
konkurrere med andre transportformer, 
inden for afgiftsrammerne i artikel 31 og 
32 kræve, at infrastrukturforvalteren 
afbalancerer sine regnskaber uden 
statsstøtte.

Or. en

Begrundelse

Uden effektive tiltag i forbindelse med andre transportformer for at dække 
infrastrukturomkostningerne giver henvisningen til "fair konkurrence" ingen mening.

Ændringsforslag 357
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de lån, som virksomheden har optaget 
både til finansiering af investeringer og til 
dækning af for store driftsudgifter som 
følge af jernbanetransporten eller 
jernbaneinfrastrukturforvaltningen, kan 
overføres til denne enheds balancer, indtil 
de er afviklet. Gæld fra datterselskabers 
aktiviteter kan ikke tages i betragtning.

Alle de lån, som virksomheden har optaget 
både til finansiering af investeringer og til 
dækning af for store driftsudgifter som 
følge af jernbanetransporten eller 
jernbaneinfrastrukturforvaltningen, kan 
overføres til denne enheds balancer, indtil 
de er afviklet. 

Or. ro

Begrundelse

For at sikre gennemsigtig reduktion af jernbanevirksomhedernes gæld skal gælden fra deres 
datterselskabers aktiviteter også tages i betragtning. 
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Ændringsforslag 358
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for gæld eller 
skyldige renter på sådan gæld, som 
virksomhederne har optaget efter den 15. 
marts 2001 eller efter datoen for 
tiltrædelse af Unionen for så vidt angår 
medlemsstater, der er tiltrådt Unionen 
efter den 15. marts 2001.

3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for gæld eller 
skyldige renter på sådan gæld, som 
virksomhederne har optaget efter 
direktivets ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Etablering af et sundt økonomisk grundlag for jernbanevirksomhederne og frigørelse fra 
deres historiske gæld er fortsat af afgørende betydning. Til trods for de bestemmelser, der er 
vedtaget helt tilbage i 1991 (direktiv 91/440/EF), er der mange lande, som endnu ikke har 
opnået dette. Hvis jernbanesektoren skal have effektiv støtte, skal gældsbyrden reduceres. I 
denne sammenhæng er den fastsatte dato, dvs. den 15. marts 2001 eller datoen for de nye 
medlemsstaters tiltrædelse, præmatur.

Ændringsforslag 359
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Jernbanevirksomheder, som er omfattet 
af dette direktiv, får senest den 1. januar 
2010 ret til adgang til infrastrukturen i 
samtlige medlemsstater med henblik på at 
udføre international passagertransport. 
Under en international passagertransport 
har jernbanevirksomhederne ret til at 
medtage passagerer fra én station til en 
anden undervejs på den internationale 
rute, herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat.

2. Jernbanevirksomheder, som er omfattet 
af dette direktiv, får senest den 1. januar 
2010 ret til adgang til infrastrukturen i 
samtlige medlemsstater med henblik på at 
udføre international passagertransport. 
Jernbanevirksomhederne har ret til at 
medtage passagerer fra én station til en 
anden undervejs på ruten, herunder på 
strækningen mellem to stationer i en og 
samme medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen er nødvendig for at inkludere liberaliseringen af det nationale 
passagermarked. Vi skal ikke vente på Kommissionens forslag i 2012, men inkludere en 
yderligere konkurrenceåbning på det europæiske marked i den nuværende omarbejdning.

Ændringsforslag 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Jernbanevirksomheder, som er omfattet 
af dette direktiv, får senest den 1. januar 
2010 ret til adgang til infrastrukturen i 
samtlige medlemsstater med henblik på at 
udføre international passagertransport. 
Under en international passagertransport 
har jernbanevirksomhederne ret til at 
medtage passagerer fra én station til en 
anden undervejs på den internationale 
rute, herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat.

2. Jernbanevirksomheder, som er omfattet 
af dette direktiv, får senest den 1. januar 
2010 ret til adgang til infrastrukturen i 
samtlige medlemsstater med henblik på at 
udføre international og national
passagertransport.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at udvide anvendelsesområdet til at omfatte national 
passagertransport.

Ændringsforslag 361
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2011 indrømmes 
der ret til adgang til infrastrukturen i de 

udgår



AM\870642DA.doc 137/194 PE467.166v01-00

DA

medlemsstater, hvor international 
passagertransport med jernbane udgør 
over halvdelen af den del af 
jernbanevirksomhedernes omsætning, der 
vedrører passagerer.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen er nødvendig for at inkludere liberaliseringen af det nationale 
passagermarked. Vi skal ikke vente på Kommissionens forslag i 2012, men inkludere en 
yderligere konkurrenceåbning på det europæiske marked i den nuværende omarbejdning.

Ændringsforslag 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2011 indrømmes 
der ret til adgang til infrastrukturen i de 
medlemsstater, hvor international 
passagertransport med jernbane udgør 
over halvdelen af den del af 
jernbanevirksomhedernes omsætning, der 
vedrører passagerer.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Stykket er forældet, da der i direktivet også er taget højde for åbning af konkurrencen for 
national passagertransport.
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Ændringsforslag 363
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2011 indrømmes 
der ret til adgang til infrastrukturen i de 
medlemsstater, hvor international 
passagertransport med jernbane udgør over 
halvdelen af den del af 
jernbanevirksomhedernes omsætning, der 
vedrører passagerer.

Senest inden for seks måneder efter 
datoen for offentliggørelse af direktivet
indrømmes der ret til adgang til 
infrastrukturen i de medlemsstater, hvor 
international passagertransport med 
jernbane udgør over halvdelen af den del af 
jernbanevirksomhedernes omsætning, der 
vedrører passagerer.

Or. ro

Begrundelse

Tidsfristerne i direktivet skal være realistiske og tage højde for den tid, der er påkrævet for 
vedtagelse og offentliggørelse heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra de relevante 
kompetente myndigheder eller berørte 
jernbanevirksomheder afgør de relevante 
tilsynsorganer, jf. artikel 55, om 
hovedformålet er passagerbefordring 
mellem to stationer i forskellige 
medlemsstater.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette stykke er overflødigt, da der i direktivet er taget højde for åbning af konkurrencen for 
national passagertransport.
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Ændringsforslag 365
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra de relevante 
kompetente myndigheder eller berørte 
jernbanevirksomheder afgør de relevante 
tilsynsorganer, jf. artikel 55, om 
hovedformålet er passagerbefordring 
mellem to stationer i forskellige 
medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 366
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Betingelserne for adgang til 
jernbaneinfrastruktur må under ingen 
omstændigheder resultere i, at det er 
umuligt for passagererne at opnå 
information om eller købe billet til en 
rejse fra en lokalitet til en anden, uanset 
antallet af jernbanevirksomheder, der helt 
eller delvist udbyder 
passagertransporttjenester mellem de to 
lokaliteter.

Or. ro

Begrundelse

Betingelserne for adgang til jernbaneinfrastruktur må under ingen omstændigheder resultere 
i, at det er umuligt for passagererne at opnå information om eller købe billet til en rejse fra 
en lokalitet til en anden, uanset antallet af jernbanevirksomheder, der helt eller delvist 
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udbyder passagertransporttjenester mellem de to lokaliteter.

Ændringsforslag 367
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere procedureregler og kriterier for 
anvendelsen af dette stykke. Sådanne 
foranstaltninger til at sikre en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv vedtages 
som gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen skal ikke kunne benytte sig af uhensigtsmæssige midler til at håndtere 
nationale jernbanespørgsmål.

Ændringsforslag 368
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere procedureregler og kriterier for 
anvendelsen af dette stykke. Sådanne 
foranstaltninger til at sikre en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv vedtages 
som gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 369
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere procedureregler og kriterier for 
anvendelsen af dette stykke. Sådanne 
foranstaltninger til at sikre en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv vedtages 
som gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger og opdaterede kriterier til gennemførelse af nærværende direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4 a og 4 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover får jernbanevirksomheder, 
som er omfattet af dette direktiv, inden for 
12 måneder efter direktivets ikrafttræden 
på ligelige, ikke-diskriminerende og 
gennemsigtige betingelser ret til adgang 
til infrastrukturen i samtlige 
medlemsstater med henblik på at udføre 
enhver form for passagertransport uden 
præjudice for allerede eksisterende 
kontrakter om offentlig tjeneste, som 
fortsat er gældende, indtil de udløber.
Bestemmelserne i dette stykke medfører 
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ikke, at en medlemsstat inden udgangen 
af perioden på 12 måneder efter 
direktivets ikrafttræden skal tilbyde ret til 
adgang med henblik på at udføre national 
passagertransport til 
jernbanevirksomheder og virksomheder, 
der er direkte eller indirekte drevet af 
disse, og som er autoriseret i en 
medlemsstat, hvor der ikke tilbydes 
tilsvarende adgang.

Or. it

Begrundelse

Jernbanetransport er en af de få sektorer, hvor det indre marked endnu ikke er fuldt ud 
gennemført. Processen med at åbne markedet skal udvides til at omfatte liberaliseringen af 
national jernbanetransport. Der er endvidere brug for en gensidighedsklausul, som kan 
beskytte de markeder, som allerede er liberaliseret, i overgangsperioden indtil fuld 
gennemførelse af det indre marked.

Ændringsforslag 371
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 
strækninger mellem afgangs- og 
bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 
eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 
overensstemmelse med gældende EU-ret. 
En sådan begrænsning kan kun føre til en 
begrænsning af retten til at medtage 
passagerer fra én station til en anden 
undervejs på den internationale rute, 
herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat, i de 
tilfælde, hvor udøvelsen af denne ret ville 
skabe ubalance i den økonomiske ligevægt
i en kontrakt om offentlig tjeneste.

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 
strækninger mellem afgangs- og 
bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 
eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 
overensstemmelse med gældende EU-ret. 
En sådan begrænsning kan kun føre til en 
begrænsning af retten til at medtage 
passagerer fra én station til en anden 
undervejs på den internationale rute, 
herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat, i de 
tilfælde, hvor udøvelsen af denne ret ville 
skabe ubalance i den generelle plan i en 
kontrakt om offentlig tjeneste.

Or. fr
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Begrundelse

Muligheden for at vælge tjenesteydelser af almen interesse skal prioriteres.

Ændringsforslag 372
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 
strækninger mellem afgangs- og 
bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 
eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 
overensstemmelse med gældende EU-ret. 
En sådan begrænsning kan kun føre til en 
begrænsning af retten til at medtage
passagerer fra én station til en anden 
undervejs på den internationale rute, 
herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat, i de 
tilfælde, hvor udøvelsen af denne ret ville 
skabe ubalance i den økonomiske ligevægt 
i en kontrakt om offentlig tjeneste.

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 
strækninger mellem afgangs- og 
bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 
eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 
overensstemmelse med gældende EU-ret. 
En sådan begrænsning kan kun føre til en 
begrænsning af retten til at medtage 
passagerer undervejs på ruten, herunder på 
strækningen mellem to stationer i en og 
samme medlemsstat, i de tilfælde, hvor 
udøvelsen af denne ret ville skabe ubalance 
i den økonomiske ligevægt i en kontrakt 
om offentlig tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 373
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 
strækninger mellem afgangs- og 
bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 
eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 
overensstemmelse med gældende EU-ret. 
En sådan begrænsning kan kun føre til en 

1. Medlemsstaterne eller de pågældende 
kompetente lokale myndigheder, der 
fastsætter en kontrakt om offentlig 
tjeneste, kan begrænse den i artikel 10 
fastsatte ret til adgang på de strækninger 
mellem afgangs- og bestemmelsesstedet, 
der er omfattet af en eller flere kontrakter 
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begrænsning af retten til at medtage 
passagerer fra én station til en anden 
undervejs på den internationale rute, 
herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat, i de 
tilfælde, hvor udøvelsen af denne ret ville 
skabe ubalance i den økonomiske ligevægt 
i en kontrakt om offentlig tjeneste.

om offentlig tjeneste i overensstemmelse 
med gældende EU-ret. En sådan 
begrænsning kan kun føre til en 
begrænsning af retten til at medtage 
passagerer fra én station til en anden 
undervejs på den internationale rute, 
herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat, i de 
tilfælde, hvor udøvelsen af denne ret ville 
skabe ubalance i den 
samfundsøkonomiske ligevægt og 
målsætningerne i en politik om social 
samhørighed som fastsat i en kontrakt om 
offentlig tjeneste.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for politikker om social samhørighed og dermed forbundne 
transportmålsætninger, der er fastsat i en kontrakt om offentlig tjeneste, i afgørelser 
vedrørende retten til adgang og til at medtage passagerer. 

Ændringsforslag 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 
strækninger mellem afgangs- og 
bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 
eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 
overensstemmelse med gældende EU-ret. 
En sådan begrænsning kan kun føre til en 
begrænsning af retten til at medtage 
passagerer fra én station til en anden 
undervejs på den internationale rute, 
herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat, i de 
tilfælde, hvor udøvelsen af denne ret ville 
skabe ubalance i den økonomiske ligevægt 
i en kontrakt om offentlig tjeneste.

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i 
artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 
strækninger mellem afgangs- og 
bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 
eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 
overensstemmelse med gældende EU-ret. 
En sådan begrænsning kan kun føre til en 
begrænsning af retten til at medtage 
passagerer fra én station til en anden 
undervejs på den internationale rute, 
herunder på strækningen mellem to 
stationer i en og samme medlemsstat eller 
på den nationale rute, i de tilfælde, hvor 
udøvelsen af denne ret ville skabe ubalance 
i den økonomiske ligevægt for tjenester, 
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der er dækket af en kontrakt om offentlig 
tjeneste.

Or. it

Ændringsforslag 375
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Betingelserne for adgang til 
jernbaneinfrastruktur må ikke resultere i, 
at det er umuligt for passagererne at opnå 
information om eller købe billet til en 
rejse fra en lokalitet til en anden, uanset 
antallet af operatører af 
transportfaciliteter, der helt eller delvist 
udbyder passagertransporttjenester 
mellem de to lokaliteter.

Or. ro

Begrundelse

Betingelserne for adgang til jernbaneinfrastruktur må ikke resultere i, at det er umuligt for 
passagererne at opnå information om eller købet en billet til en rejse fra en lokalitet til en 
anden, uanset antallet af operatører af transportfaciliteter, der helt eller delvist udbyder 
passagertransporttjenester mellem de to lokaliteter.

Ændringsforslag 376
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det eller de relevante tilsynsorganer, jf. 
artikel 55, afgør, om der er opstået 
ubalance i den økonomiske ligevægt i en 
kontrakt om offentlig tjeneste på grundlag 
af en objektiv økonomisk analyse og i 

2. Det eller de kompetente
tilsynsmyndigheder, jf. artikel 55, afgør, 
om der er opstået ubalance i den generelle 
plan i en kontrakt om offentlig tjeneste på 
grundlag af en objektiv økonomisk analyse 
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henhold til forud fastlagte kriterier efter 
anmodning fra:

og i henhold til forud fastlagte kriterier 
efter anmodning fra:

Or. fr

Begrundelse

Muligheden for at vælge tjenesteydelser af almen interesse og styrke bemyndigelsen for 
repræsentanter for bruger- og arbejdstagerorganisationer skal prioriteres.

Ændringsforslag 377
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det eller de relevante tilsynsorganer, jf. 
artikel 55, afgør, om der er opstået 
ubalance i den økonomiske ligevægt i en 
kontrakt om offentlig tjeneste på grundlag 
af en objektiv økonomisk analyse og i 
henhold til forud fastlagte kriterier efter 
anmodning fra:

2. Det eller de relevante tilsynsorganer, jf. 
artikel 55, kan anmodes om at træffe en 
afgørelse i tilfælde af en tvist om den 
afgørelse, som myndigheden har truffet i 
henhold til bestemmelserne i stk. 1, på 
grundlag af en objektiv analyse og i 
henhold til forud fastlagte kriterier og efter 
anmodning fra:

Or. en

Begrundelse

Tilsynsorganet anmodes om kun at gribe ind i tilfælde af tvister.

Ændringsforslag 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det eller de relevante tilsynsorganer, jf. 
artikel 55, afgør, om der er opstået 
ubalance i den økonomiske ligevægt i en 
kontrakt om offentlig tjeneste på grundlag 

2. Det eller de relevante tilsynsorganer, jf. 
artikel 55, afgør, om der er opstået 
ubalance i den økonomiske ligevægt i de 
tjenester, der er omfattet af en kontrakt om 
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af en objektiv økonomisk analyse og i 
henhold til forud fastlagte kriterier efter 
anmodning fra:

offentlig tjeneste på grundlag af en 
objektiv økonomisk analyse og i henhold 
til forud fastlagte kriterier efter anmodning 
fra:

Or. it

Ændringsforslag 379
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foreninger, der repræsenterer brugere 
og ansatte

Or. fr

Begrundelse

Muligheden for at vælge tjenesteydelser af almen interesse og styrke bemyndigelsen for 
repræsentanter for bruger- og arbejdstagerorganisationer skal prioriteres.

Ændringsforslag 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder og de 
jernbanevirksomheder, der varetager den 
offentlige tjeneste, forelægger det eller de 
relevante tilsynsorganer de oplysninger, 
der med rimelighed kan kræves for at nå til 
en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan 
vurderer de forelagte oplysninger og hører 
om nødvendigt alle relevante parter og 
underretter de relevante parter om sin 
begrundede afgørelse inden for en forud 
fastsat rimelig frist og under alle 
omstændigheder senest to måneder efter at 

De kompetente myndigheder og de 
jernbanevirksomheder, der varetager den 
offentlige tjeneste, forelægger det eller de 
relevante tilsynsorganer de oplysninger, 
der med rimelighed kan kræves for at nå til 
en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan 
vurderer de forelagte oplysninger og hører 
om nødvendigt alle relevante parter og 
underretter de relevante parter om sin 
begrundede afgørelse inden for en forud 
fastsat rimelig frist og under alle 
omstændigheder senest 20 arbejdsdage
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have modtaget alle relevante oplysninger. efter at have modtaget anmodningen.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at jernbanevirksomheder modtager rettidige afgørelser om deres 
ruteansøgninger og deres voldgiftsanmodninger.

Ændringsforslag 381
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder og de 
jernbanevirksomheder, der varetager den 
offentlige tjeneste, forelægger det eller de 
relevante tilsynsorganer de oplysninger, 
der med rimelighed kan kræves for at nå til 
en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan 
vurderer de forelagte oplysninger og hører 
om nødvendigt alle relevante parter og 
underretter de relevante parter om sin 
begrundede afgørelse inden for en forud 
fastsat rimelig frist og under alle 
omstændigheder senest to måneder efter at 
have modtaget alle relevante oplysninger.

De kompetente myndigheder og de 
jernbanevirksomheder, der varetager den 
offentlige tjeneste, forelægger det eller de 
relevante tilsynsorganer de oplysninger, 
der med rimelighed kan kræves for at nå til 
en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan 
vurderer de forelagte oplysninger og hører 
om nødvendigt alle relevante parter og 
underretter de relevante parter om sin 
begrundede afgørelse senest to uger efter 
at have modtaget alle relevante 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Den optimale målsætning bør være en periode på to uger.
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Ændringsforslag 382
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder og de 
jernbanevirksomheder, der varetager den 
offentlige tjeneste, forelægger det eller de 
relevante tilsynsorganer de oplysninger, 
der med rimelighed kan kræves for at nå til 
en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan 
vurderer de forelagte oplysninger og hører 
om nødvendigt alle relevante parter og 
underretter de relevante parter om sin 
begrundede afgørelse inden for en forud 
fastsat rimelig frist og under alle 
omstændigheder senest to måneder efter at 
have modtaget alle relevante oplysninger.

De kompetente myndigheder og de 
jernbanevirksomheder, der varetager den 
offentlige tjeneste, forelægger det eller de 
relevante tilsynsorganer de oplysninger, 
der med rimelighed kan kræves for at nå til 
en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan 
vurderer de forelagte oplysninger og hører 
om nødvendigt alle relevante parter og 
underretter de relevante parter om sin 
begrundede afgørelse inden for en forud 
fastsat rimelig frist og under alle 
omstændigheder senest en måned efter at 
have modtaget alle relevante oplysninger.

Or. de

Begrundelse

En vigtig målestok for vurdering af effektiviteten af et tilsynsorgan er beslutningsprocessens 
hurtighed. Derfor bør der træffes afgørelser og om nødvendigt afhjælpende foranstaltninger 
inden for en måned. 

Ændringsforslag 383
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder og de 
jernbanevirksomheder, der varetager den 
offentlige tjeneste, forelægger det eller de 
relevante tilsynsorganer de oplysninger, 
der med rimelighed kan kræves for at nå 
til en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan 
vurderer de forelagte oplysninger og hører 
om nødvendigt alle relevante parter og 
underretter de relevante parter om sin 

De kompetente myndigheder og de 
jernbanevirksomheder, der varetager den 
offentlige tjeneste, forelægger det eller de 
relevante tilsynsorganer alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
træffe den rette afgørelse. Det relevante 
tilsynsorgan vurderer de forelagte 
oplysninger og hører om nødvendigt alle 
relevante parter og underretter de relevante 



PE467.166v01-00 150/194 AM\870642DA.doc

DA

begrundede afgørelse inden for en forud 
fastsat rimelig frist og under alle 
omstændigheder senest to måneder efter at 
have modtaget alle relevante oplysninger.

parter om sin begrundede afgørelse inden 
for en forud fastsat rimelig frist og under 
alle omstændigheder senest to måneder 
efter at have modtaget alle relevante 
oplysninger.

Or. es

Begrundelse

Det er en forudsætning at være i besiddelse af alle oplysninger for at træffe den rette 
afgørelse.

Ændringsforslag 384
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere procedureregler og kriterier for 
anvendelsen af stk. 1, 2 og 3 i denne 
artikel. Sådanne foranstaltninger til at 
sikre en ensartet gennemførelse af dette 
direktiv vedtages som 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen skal ikke kunne benytte sig af uhensigtsmæssige midler til at håndtere 
nationale jernbanespørgsmål.
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Ændringsforslag 385
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere procedureregler og kriterier for 
anvendelsen af stk. 1, 2 og 3 i denne 
artikel. Sådanne foranstaltninger til at 
sikre en ensartet gennemførelse af dette 
direktiv vedtages som 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger og opdaterede kriterier skal gennemføres i overensstemmelse med den 
fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 386
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan endvidere 
begrænse retten til at medtage og afsætte 
passagerer på stationer i samme 
medlemsstat på en rute for international 
passagertransport, hvis der er indrømmet 
eneret til at befordre passagerer mellem de 
pågældende stationer i en 
koncessionskontrakt, der er indgået inden 
den 4. december 2007 på grundlag af en 
retfærdig udbudsprocedure på 
konkurrencevilkår og i overensstemmelse 
med de relevante principper i EU-retten. 
Denne begrænsning kan gælde for 
kontraktens oprindelige løbetid eller 15 år, 

5. Medlemsstaterne kan endvidere 
begrænse retten til at medtage og afsætte 
passagerer på stationer i samme 
medlemsstat, hvis der er indrømmet eneret 
til at befordre passagerer mellem de 
pågældende stationer i en 
koncessionskontrakt, der er indgået inden 
den 4. december 2007 på grundlag af en 
retfærdig udbudsprocedure på 
konkurrencevilkår og i overensstemmelse 
med de relevante principper i EU-retten. 
Denne begrænsning kan gælde for 
kontraktens oprindelige løbetid eller 15 år, 
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alt efter hvilken frist der er kortest. alt efter hvilken frist der er kortest.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen er nødvendig for at inkludere liberaliseringen af det nationale 
passagermarked. Vi skal ikke vente på Kommissionens forslag i 2012, men inkludere en 
yderligere konkurrenceåbning på det europæiske marked i den nuværende omarbejdning.

Ændringsforslag 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan endvidere 
begrænse retten til at medtage og afsætte 
passagerer på stationer i samme 
medlemsstat på en rute for international 
passagertransport, hvis der er indrømmet 
eneret til at befordre passagerer mellem de 
pågældende stationer i en 
koncessionskontrakt, der er indgået inden 
den 4. december 2007 på grundlag af en 
retfærdig udbudsprocedure på 
konkurrencevilkår og i overensstemmelse 
med de relevante principper i EU-retten. 
Denne begrænsning kan gælde for 
kontraktens oprindelige løbetid eller 15 år, 
alt efter hvilken frist der er kortest.

5. Medlemsstaterne kan endvidere 
begrænse retten til at medtage og afsætte 
passagerer på stationer i samme 
medlemsstat på en rute for international 
og/eller national passagertransport, hvis 
der er indrømmet eneret til at befordre 
passagerer mellem de pågældende stationer 
i en koncessionskontrakt, der er indgået 
inden den 4. december 2007 på grundlag af 
en retfærdig udbudsprocedure på 
konkurrencevilkår og i overensstemmelse 
med de relevante principper i EU-retten. 
Denne begrænsning kan gælde for 
kontraktens oprindelige løbetid eller 15 år, 
alt efter hvilken frist der er kortest.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til at 
omfatte national passagertransport.
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Ændringsforslag 388
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opfordrer Det Europæiske 
Jernbaneagentur til at foretage en 
komparativ analyse af afgifternes 
størrelse i medlemsstaterne for at 
fastlægge en ensartet beregningsmetode 
til fastsættelse af afgifternes størrelse.

Or. nl

Ændringsforslag 389
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Jernbanevirksomheder er uden 
forskelsbehandling berettigede til de 
minimumsadgangsydelser, der er fastlagt i 
bilag III, punkt 1.

1. Infrastrukturforvaltere skal uden 
forskelsbehandling levere de 
minimumsadgangsydelser til 
jernbanevirksomhederne, der er fastlagt i 
bilag III, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 390
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Jernbanevirksomheder er uden 
forskelsbehandling berettigede til de
minimumsadgangsydelser, der er fastlagt i 

1. Infrastrukturforvaltere skal uden 
forskelsbehandling give
jernbanevirksomhederne adgang til de 
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bilag III, punkt 1. tjenester, der er fastlagt i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Vigtig klarlæggelse af tekst for at understrege, at det første skridt i retning af adgang skal 
tages af infrastrukturforvalteren.

Ændringsforslag 391
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Jernbanevirksomheder er uden 
forskelsbehandling berettigede til de 
minimumsadgangsydelser, der er fastlagt i 
bilag III, punkt 1.

1. Infrastrukturforvaltere skal uden 
forskelsbehandling levere de 
minimumsadgangsydelser til 
jernbanevirksomhederne, der er fastlagt i 
bilag III, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 392
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Jernbanevirksomheder er uden 
forskelsbehandling berettigede til de 
minimumsadgangsydelser, der er fastlagt i 
bilag III, punkt 1.

1. Infrastrukturforvaltere skal uden 
forskelsbehandling yde de 
minimumsadgangsydelser til 
jernbanevirksomhederne, der er fastlagt i 
bilag III, punkt 1.

Or. de
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Ændringsforslag 393
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling, og anmodninger fra 
jernbanevirksomheder må udelukkende 
afvises, hvis der er bæredygtige 
alternativer under de gældende 
markedsforhold. Hvis de pågældende 
tjenester ikke tilbydes af en 
infrastrukturforvalter, skal udbyderen af 
den "vigtigste infrastruktur" træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at afhjælpe 
ydelsen af disse tjenester.

Or. fr

Begrundelse

I ændringsforslaget fastholdes forpligtelserne for operatører af servicefaciliteter, indtil EU-
Domstolens afgørelse om Kommissionens henvisning foreligger.

Ændringsforslag 394
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

2. Adgang til ydelserne specificeret i bilag 
III, punkt 2, og anvendelse deraf leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling for så vidt at disse 
tjenester betragtes som vigtige faciliteter i 
henhold til artikel 3 (nyt stykke 21a).

Or. fr
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Begrundelse

Sporadgang til anvendelse af vigtige faciliteter skal garanteres uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag 395
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

2. Operatører af servicefaciliteter leverer
ydelserne i bilag III, punkt 2, til 
jernbanevirksomheder uden 
forskelsbehandling under tilsynsorganets 
overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 396
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

2. Operatører af servicefaciliteter, der 
leverer ydelsesfaciliteter i bilag III til 
jernbanevirksomheder, kan overvåges af 
tilsynsorganet i forbindelse med sådanne 
aktiviteter for at undgå tvister eller 
urimelige forsinkelser. For at garantere 
fuld gennemsigtighed og retfærdig 
adgang til de pågældende faciliteter, skal 
den pågældende operatør af 
servicefaciliteter, uanset ejerskab eller 
tilhørsforhold til en integreret 
jernbanegruppe, fremlægge separate 
regnskaber for hver ydet servicefacilitet.

Or. en



AM\870642DA.doc 157/194 PE467.166v01-00

DA

Begrundelse

Adgang til og rådighed over servicefaciliteter er af afgørende betydning for 
jernbanevirksomhedernes drift, og udbydere af jernbanetjenester skal for at sikre 
gennemsigtighed fremvise separate regnskaber, også selv om de tilhører en integreret gruppe.

Ændringsforslag 397
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres til 
jernbanevirksomheder af operatører af 
servicefaciliteter uden forskelsbehandling 
under kontrol af tilsynsorganet.

Or. en

Ændringsforslag 398
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
operatører af servicefaciliteter til 
jernbanevirksomheder uden 
forskelsbehandling og er underlagt 
tilsynsorganets overvågning.

Or. de
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Ændringsforslag 399
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

2. Sporadgang til ydelserne i bilag III, 
punkt 2, og benyttelsen af dem leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 400
Mathieu Grosch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling.

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 
alle operatører af servicefaciliteter uden 
forskelsbehandling, da de er væsentlige 
ydelser i henhold til artikel 3, stk. 21, litra 
a).

Or. en

Ændringsforslag 401
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren af servicefaciliteten 
tilhører et organ eller en virksomhed, som 
også er aktiv(t) og har en dominerende 
stilling på mindst et af de 
jernbanetransportmarkeder, hvor 
faciliteten benyttes, skal operatøren være 

udgår
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organiseret på en sådan måde, at den er 
uafhængig af det pågældende organ eller 
den pågældende virksomhed med hensyn 
til retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

Or. en

Begrundelse

Overflødig i henhold til bestemmelserne i stk. 2, afsnit 1.

Ændringsforslag 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren af servicefaciliteten 
tilhører et organ eller en virksomhed, som 
også er aktiv(t) og har en dominerende 
stilling på mindst et af de 
jernbanetransportmarkeder, hvor 
faciliteten benyttes, skal operatøren være 
organiseret på en sådan måde, at den er 
uafhængig af det pågældende organ eller 
den pågældende virksomhed med hensyn 
til retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

Operatører af servicefaciliteter skal føre 
separate konti for hver af de i bilag III, 
punkt 2, nævnte kategorier af 
servicefaciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 403
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren af servicefaciliteten Hvis operatøren af servicefaciliteten 
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tilhører et organ eller en virksomhed, som 
også er aktiv(t) og har en dominerende 
stilling på mindst et af de 
jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten 
benyttes, skal operatøren være organiseret 
på en sådan måde, at den er uafhængig af 
det pågældende organ eller den 
pågældende virksomhed med hensyn til 
retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

tilhører et organ eller en virksomhed, som 
også er aktiv(t) og har en dominerende 
stilling på mindst et af de 
jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten 
benyttes, skal operatøren være organiseret 
på en sådan måde, at der sikres fuld 
gennemsigtighed og adgang uden 
forskelsbehandling til at anvende disse 
faciliteter. Denne uafhængighed behøver 
ikke omfatte etablering af et særligt organ 
til servicefaciliteterne. Det kompetente 
nationale tilsynsorgan skal kontrollere 
adgangsvilkårene.

Or. fr

Begrundelse

En fuldstændig adskillelse af transporttjenesterne vil ikke føre til retfærdig konkurrence 
mellem disse aktiviteter. Den vil medføre yderligere organisatoriske omkostninger, øget 
bureaukrati og tungere administrationsbyrder. De enkelte nationale tilsynsorganers 
beføjelser bør styrkes, så de kan kontrollere, at beslutninger tages på en gennemsigtig måde, 
og at der ikke sker forskelsbehandling.

Ændringsforslag 404
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren af servicefaciliteten 
tilhører et organ eller en virksomhed, som 
også er aktiv(t) og har en dominerende 
stilling på mindst et af de 
jernbanetransportmarkeder, hvor 
faciliteten benyttes, skal operatøren være 
organiseret på en sådan måde, at den er 
uafhængig af det pågældende organ eller 
den pågældende virksomhed med hensyn 
til retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

For at sikre fuld gennemsigtighed og 
adgang uden forskelsbehandling til de i 
bilag III, punkt 2, nævnte 
servicefaciliteter samt levering af 
tjenesteydelserne i disse faciliteter, skal 
operatøren af en sådan servicefacilitet føre 
separate konti for de pågældende 
servicefaciliteter.
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Or. en

Ændringsforslag 405
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren af servicefaciliteten
tilhører et organ eller en virksomhed, som 
også er aktiv(t) og har en dominerende 
stilling på mindst et af de 
jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten 
benyttes, skal operatøren være organiseret 
på en sådan måde, at den er uafhængig af 
det pågældende organ eller den 
pågældende virksomhed med hensyn til 
retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

For at sikre fuld gennemsigtighed og 
adgang uden forskelsbehandling til de i 
bilag III, punkt 2, litra a), b), c), e) og g), 
nævnte servicefaciliteter samt levering af 
tjenesteydelserne i disse faciliteter, skal 
operatøren af en sådan servicefacilitet, 
hvis operatøren af en sådan servicefacilitet 
er under direkte eller indirekte kontrol af
et organ eller en virksomhed, som også er 
aktiv(t) og har en dominerende stilling på 
mindst et af de nationale
jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten 
benyttes, skal operatørerne af disse 
servicefaciliteter være organiseret på en 
sådan måde, at de er uafhængige af det 
pågældende organ eller den pågældende 
virksomhed. Det er ikke en forudsætning 
for denne uafhængighed, at der oprettes 
et særskilt organ eller firma for 
servicefaciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 406
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren af servicefaciliteten 
tilhører et organ eller en virksomhed, som 
også er aktiv(t) og har en dominerende 
stilling på mindst et af de 

udgår
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jernbanetransportmarkeder, hvor 
faciliteten benyttes, skal operatøren være 
organiseret på en sådan måde, at den er 
uafhængig af det pågældende organ eller 
den pågældende virksomhed med hensyn 
til retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

Or. de

Begrundelse

Viljen til at investere i servicefaciliteter vil mindskes. Facilitetens konstruktør/operatør kan 
ikke længere gå ud fra, at vedkommende vil kunne opfylde sine behov, da tredjeparter, hvis 
forretningsideer han ikke kender noget til og ikke har adgang til, nødvendigvis vil få adgang 
på lignende vilkår og vil fratage ham kapacitet. Desuden vil operatøren indestå for den fulde 
forretningsrisiko ved kørslen af en servicefacilitet. Bestemmelserne er skadelige for 
investering og indfører uforholdsmæssige restriktioner for ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 407
Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren af servicefaciliteten 
tilhører et organ eller en virksomhed, som 
også er aktiv(t) og har en dominerende 
stilling på mindst et af de 
jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten 
benyttes, skal operatøren være organiseret 
på en sådan måde, at den er uafhængig af 
det pågældende organ eller den 
pågældende virksomhed med hensyn til 
retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

Hvis operatøren af servicefaciliteten 
tilhører en jernbanevirksomhed, som også 
er aktiv(t) og har en dominerende stilling 
på mindst et af de 
jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten 
benyttes, skal operatøren være organiseret 
på en sådan måde, at den er uafhængig af 
den pågældende jernbanevirksomhed med 
hensyn til retlig status, organisation og 
beslutningstagning.

Or. it

Begrundelse

Den organisatoriske uafhængighed, som bør forlanges af operatører af servicefaciliteter, bør 
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gælde for jernbanevirksomheder, idet den uafhængighed, som i forvejen forlanges af 
forvaltere af infrastrukturer, sikrer relaterede faciliteters uafhængighed.

Ændringsforslag 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis den overskydende kapacitet 
er utilstrækkelig til at gøre det muligt at 
opfylde disse ansøgninger om adgang. 
Operatøren af servicefaciliteten skal give 
en begrundelse og bevise, at der ikke er 
tilstrækkelig overskydende kapacitet 
tilgængelig. I stridstilfælde kan ansøgeren 
indbringe den nægtede adgang for 
tilsynsorganet.

Or. en

Ændringsforslag 409
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten skal besvares 
inden for en frist, som fastsættes af den 
nationale regulerende myndighed, og må 
kun afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
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alternativ. bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Or. en

Ændringsforslag 410
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten som defineres 
i artikel 3, stk. 2, må kun afvises, hvis der 
findes levedygtige alternativer på 
markedsvilkår eller hvis den myndighed, 
der henvises til i artikel 55, efter 
henvisning og undersøgelse vurderer, at 
operatøren af servicefaciliteten har en 
gyldig grund til at nægte adgang til den 
pågældende tjenesteydelse. Hvis 
operatøren protesterer mod 
tilsynsorganets afgørelse, har den ret til at 
fremlægge sine begrundelser for at nægte 
adgang.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag definerer ikke væsentlige faciliteter tilstrækkeligt præcist. Den 
regulerende myndigheds rolle i tilfælde af nægtelse af adgang bør også defineres mere 
præcist.
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Ændringsforslag 411
Hubert Pirker

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder
om adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

En ansøgning fra en jernbanevirksomhed
om adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Hvis en 
ansøgning afvises, skal operatøren af 
servicefaciliteten begrunde denne 
afgørelse over for ansøgeren og 
tilsynsorganet. Tilsynsorganet undersøger 
de anførte begrundelser og griber om 
nødvendigt korrigerende ind. Artikel 56, 
stk. 5, punkt 2, gælder for tilsynsorganets 
afgørelser.

Or. de

Begrundelse

Det er op til tilsynsorganet at undersøge begrundelserne for en beslutning om at afvise en 
ansøgning og om nødvendigt at gribe ind.

Ændringsforslag 412
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt for de 
ansøgende jernbanevirksomheder at 
udføre den pågældende gods- eller 
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økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

passagertransport på samme rute eller 
alternative ruter på økonomisk acceptable 
vilkår. Dette forpligter ikke operatøren af 
servicefaciliteten til at foretage 
investeringer for at imødekomme alle 
ansøgninger fra jernbanevirksomheder. 
Det er tilsynsorganet, som skal bevise, at 
der findes et levedygtigt alternativ. 
Serviceudbyderen skal fremlægge 
begrundelse for enhver afvisning af 
adgang til hans facilitet eller af levering 
af den pågældende ydelse.

Or. en

Ændringsforslag 413
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt for den 
ansøgende jernbanevirksomhed at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Dette 
forpligter ikke operatøren af 
servicefaciliteten til at foretage 
investeringer for at imødekomme alle 
ansøgninger fra jernbanevirksomheder. 
Det er tilsynsorganet, som skal bevise, at 
der findes et levedygtigt alternativ, for at 
undgå tvister og forsinkelser.

Or. en

Begrundelse

Kendskab til og forslag om at benytte økonomisk bæredygtige alternative ruter kunne ligge 
hos tilsynsorganet i tilfælde, hvor operatøren af den ansøgte servicefacilitet afviser adgang.
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Ændringsforslag 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. I tilfælde af 
tvister træffer tilsynsorganet i henhold til 
artikel 55 en afgørelse på grundlag af 
parternes oplysninger. Operatøren af 
servicefaciliteten skal under alle 
omstændigheder oplyse sin begrundelse 
for at nægte adgang.

Or. fr

Ændringsforslag 415
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. 
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Or. de

Begrundelse

Viljen til at investere i servicefaciliteter vil blive mindre. Facilitetens konstruktør/operatør 
kan ikke længere gå ud fra, at vedkommende vil kunne opfylde sine behov, da tredjeparter, 
hvis forretningsideer han ikke kender noget til og ikke har adgang til, nødvendigvis vil få 
adgang på lignende vilkår og vil fratage ham kapacitet. Desuden vil operatøren indestå for 
den fulde forretningsrisiko ved kørslen af en servicefacilitet. Bestemmelserne er skadelige for 
investering og indfører uforholdsmæssige restriktioner for ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Hvis
operatøren af servicefaciliteten afviser at 
give adgang til servicefaciliteten, skal han 
give en skriftlig begrundelse.

Or. pl

Begrundelse

En operatør af en servicefacilitet, som nægter adgang til en facilitet, som han forvalter, kan 
ikke afkræves bevis for, at der findes et økonomisk og teknisk levedygtigt alternativ, som 
ansøgeren kan skifte til uden væsentligt øgede udgifter, fordi operatøren ikke har kendskab til 
faciliteter, som forvaltes af andre operatører.
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Ændringsforslag 417
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ. Servicefaciliteter omfatter 
værksteder, vedligeholdelseshaller, udstyr 
og sidespor, henstillings- og rangerspor til 
brug for driften og adgang til 
vedligeholdelseshaller samt terminaler og 
private rangerterræner.

Or. de

Ændringsforslag 418
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten og levering af 
ydelser må kun afvises, hvis der findes 
levedygtige alternativer, der gør det muligt 
for de ansøgende jernbanevirksomheder 
at udføre den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Dette 
forpligter ikke operatøren af 
servicefaciliteten til at foretage 
investeringer for at imødekomme alle 
ansøgninger fra jernbanevirksomheder. 
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Det er tilsynsorganet, som skal bevise, at 
der findes et levedygtigt alternativ. 
Tjenesteudbyderen skal begrunde enhver 
afvisning af adgang til hans facilitet eller 
af at levere den pågældende ydelse.

Or. en

Ændringsforslag 419
Mathieu Grosch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige 
alternativer, der gør det muligt at udføre 
den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 
adgang til servicefaciliteten må kun 
afvises, hvis der findes levedygtige og 
acceptable alternativer, der gør det muligt 
at udføre den pågældende gods- eller 
passagertransport på samme rute på 
økonomisk acceptable vilkår. Det er 
operatøren af servicefaciliteten, som skal 
bevise, at der findes et levedygtigt 
alternativ.

Or. en

Ændringsforslag 420
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den udbyder af jernbanetjenesteydelser, 
som driver faciliteten, skal begrunde 
enhver afvisning af at give adgang til 
faciliteten eller af at levere den specifikke 
tjenesteydelse.

Or. en
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Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt med en passende begrundelse for at understøtte en eventuel 
undersøgelse fra tilsynsorganets side.

Ændringsforslag 421
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 
nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 
nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes. Hvis det ikke er 
muligt at afsætte en passende del af 
kapaciteten til jernbanevirksomheder, 
som ikke er en del af det organ eller den 
virksomhed, som operatøren af faciliteten 
selv tilhører, udvikler tilsynsorganet 
alternative løsninger i samarbejde med 
alle de berørte aktører.

Or. en
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Begrundelse

Hvis det ikke er muligt at afsætte en passende del af kapaciteten til jernbanevirksomheder, 
som ikke er en del af det organ eller den virksomhed, som operatøren af faciliteten selv 
tilhører, udvikler tilsynsorganet alternative løsninger i samarbejde med alle de berørte 
aktører.

Ændringsforslag 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den 
relevante facilitet på grundlag af påviste 
behov, skal tilsynsorganet, jf. artikel 55, 
på eget initiativ eller på grundlag af en 
klage træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at en 
passende del af kapaciteten forbeholdes 
andre jernbanevirksomheder end dem, der 
udgør en del af det organ eller den 
virksomhed, som facilitetsoperatøren 
tilhører. Imidlertid kan nybyggede 
vedligeholdelsesfaciliteter eller andre 
tekniske faciliteter, som er udviklet til 
specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt 
jernbanevirksomhed i en periode på fem 
år fra det tidspunkt, hvor deres drift 
startes.

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, anvender den eventuel 
overskydende kapacitet til at imødekomme
ansøgningerne om adgang.

Or. en
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Ændringsforslag 423
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 
nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
undersøge, om ansøgningen er blevet 
afvist uden gyldig begrundelse, og i givet
fald sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 
nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel som del 
af en offentlig servicekontrakt i henhold 
til forordning (EF) nr. 1370/2007 
forbeholdes primært for den 
kontraherende operatør i kontraktens 
varighed, da dette er nødvendigt for at 
levere den offentlige tjeneste. I andre 
tilfælde kan disse faciliteter forbeholdes 
en enkelt jernbanevirksomhed i en periode 
på 10 år fra det tidspunkt, hvor deres drift 
startes. Dog skal al overskydende 
kapacitet være tilgængelig for alle andre 
jernbaneoperatører under 
tilsynsmyndighedens kontrol.

Or. fr

Begrundelse

Tilsynsmyndigheden bør kontrollere gyldigheden af de begrundelser, der gives for at nægte 
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adgang til tjenester. Hvis der ikke er nogen acceptabel begrundelser, kan den fastsætte, at 
ansøgeren skal have adgang til tjenesten. For at undgå, at nye aktører pålægges kunstige 
forhindringer, bør overskydende kapacitet være tilgængelig for alle operatører.

Ændringsforslag 424
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid 
kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter 
eller andre tekniske faciliteter, som er 
udviklet til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt 
jernbanevirksomhed i en periode på fem 
år fra det tidspunkt, hvor deres drift 
startes.

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 425
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid 
kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter 
eller andre tekniske faciliteter, som er 
udviklet til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt 
jernbanevirksomhed i en periode på fem 
år fra det tidspunkt, hvor deres drift 
startes.

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger, som foreligger for tilsynsorganet og er omfattet af netvejledningen, er 
tilstrækkelige til at finde en løsning.
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Ændringsforslag 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 
nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, vurdere, om 
faciliteten er væsentlig for ydelsen af 
transporttjenesten, og om nødvendigt på 
eget initiativ eller på grundlag af en klage 
træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for 
at fastslå, om en ansøgning er blevet afvist 
uden gyldig begrundelse, og i givet fald 
sikre, at en passende del af kapaciteten, der 
kan gøres tilgængelig, forbeholdes andre 
jernbanevirksomheder end dem, der udgør 
en del af det organ eller den virksomhed, 
som facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid 
kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter 
eller andre tekniske faciliteter, som er 
udviklet til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

Or. it

Begrundelse

Tilsynsorganet bør have ansvaret for at vurdere, om en given facilitet er væsentlig for ydelsen 
af transporttjenester, og for at fastslå, om ansøgninger om kapacitet er blevet afvist uden 
gyldig grund.
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Ændringsforslag 427
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 
nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
afgøre, om ansøgningen er blevet afvist 
med urette. Hvis det er tilfældet, skal det 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 
nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

Or. de

Begrundelse

Viljen til at investere i servicefaciliteter vil blive mindre. Facilitetens konstruktør/operatør 
kan ikke længere gå ud fra, at vedkommende vil kunne opfylde sine behov, da tredjeparter, 
hvis forretningsideer han ikke kender noget til og ikke har adgang til, nødvendigvis vil få 
adgang på lignende vilkår og vil fratage ham kapacitet. Desuden vil operatøren indestå for 
den fulde forretningsrisiko ved kørslen af en servicefacilitet. Bestemmelserne er skadelige for 
investering og indfører uforholdsmæssige restriktioner for ejendomsrettigheder.
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Ændringsforslag 428
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid 
kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter 
eller andre tekniske faciliteter, som er 
udviklet til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt 
jernbanevirksomhed i en periode på fem 
år fra det tidspunkt, hvor deres drift 
startes.

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 429
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
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findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage 
træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for 
at sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 
nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på grundlag af 
en klage træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at en passende 
del af kapaciteten forbeholdes andre 
jernbanevirksomheder end dem, der udgør 
en del af det organ eller den virksomhed, 
som facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid 
kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter 
eller andre tekniske faciliteter, som er 
udviklet til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

Or. nl

Ændringsforslag 430
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at en passende del af kapaciteten 
forbeholdes andre jernbanevirksomheder 
end dem, der udgør en del af det organ 
eller den virksomhed, som 
facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid
kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter 

Når operatøren af servicefaciliteten støder 
på konflikter mellem forskellige 
ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 
imødekomme alle krav. Hvis der ikke 
findes noget levedygtigt alternativ og det 
ikke er muligt at imødekomme alle 
ansøgninger om kapacitet for den relevante 
facilitet på grundlag af påviste behov, skal 
tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 
initiativ eller på grundlag af en klage træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
undgå enhver form for 
forskelsbehandling og/eller ulige vilkår 
for at sikre gennemsigtighed. Imidlertid 
kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter 
eller andre tekniske faciliteter, som er 
udviklet til højhastighedsmateriel, i 
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eller andre tekniske faciliteter, som er 
udviklet til specifikt nyt rullende materiel, 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

henhold til Kommissionens beslutning af 
21. februar 2008 om en teknisk 
specifikation for interoperabilitet for 
delsystemet rullende materiel i det 
transeuropæiske jernbanesystem for 
højhastighedstog1, forbeholdes en 
jernbanevirksomhed i en periode på ti år 
fra det tidspunkt, hvor deres drift startes, 
og med mulighed for fornyelse en gang 
under tilsynsorganets kontrol.
Nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 
andre tekniske faciliteter, som er udviklet 
til specifikt nyt rullende materiel, kan 
forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 
i en periode på fem år fra det tidspunkt, 
hvor deres drift startes.

Or. en

Ændringsforslag 431
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette forslag begrænser ejendomsrettigheder. Tilsynsorganet bør have den nødvendige 
beføjelse til at sikre og overvåge adgang uden forskelsbehandling til servicefaciliteter.
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Ændringsforslag 432
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 433
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Meningsløs i forhold til alle bestemmelser, der tildeler ret til adgang til jernbanefaciliteter.

Ændringsforslag 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 

udgår
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faciliteten kan leases eller lejes.

Or. pl

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører måden, hvorpå aktiver administreres, og griber for meget ind i 
ejendomsretten, der garanteres af EU's love. Beslutningen om at bortlease eller sælge en 
servicefacilitet skal baseres på økonomiske årsager og skal tages uafhængigt af facilitetens 
ejer.

Ændringsforslag 435
Ismail Ertug<

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases, lejes eller sælges.

Or. de

Begrundelse

Det skal også være muligt for jernbanevirksomheder at sælge faciliteter.

Ændringsforslag 436
Brian Simpson

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst ét år, skal ejeren 
offentliggøre, at driften af faciliteten kan 
leases, lejes eller sælges til anvendelse i 
forbindelse med aktiviteter med relation til 
jernbanesektoren.
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Or. en

Ændringsforslag 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes, eller 
genåbne faciliteten i tilfælde af 
anmodninger.

Or. en

Ændringsforslag 438
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

udgår

Or. de

Begrundelse

Viljen til at investere i servicefaciliteter vil blive mindre. Facilitetens konstruktør/operatør 
kan ikke længere gå ud fra, at vedkommende vil kunne opfylde sine behov, da tredjeparter, 
hvis forretningsideer han ikke kender noget til og ikke har adgang til, nødvendigvis vil få 
adgang på lignende vilkår og vil fratage ham kapacitet. Desuden vil operatøren indestå for 
den fulde forretningsrisiko ved kørslen af en servicefacilitet. Bestemmelserne er skadelige for 
investering og indfører uforholdsmæssige restriktioner for ejendomsrettigheder.
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Ændringsforslag 439
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, og der udvises interesse med grundlag 
i påviste behov, skal ejeren offentliggøre, 
at driften af faciliteten kan leases eller 
lejes, medmindre operatøren af en sådan 
servicefacilitet påviser, at en 
igangværende omstillingsproces 
forhindrer en jernbanevirksomheds 
anvendelse af den.

Or. en

Ændringsforslag 440
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Når servicefaciliteten, som er nævnt i bilag 
III, punkt 2, ikke har været benyttet i 
mindst tre på hinanden følgende år, og der 
over for operatøren af en sådan 
servicefacilitet har været udvist interesse 
fra jernbanevirksomheders side for at få 
adgang til denne facilitet med grundlag i 
påviste behov, skal ejeren offentliggøre, at 
driften af faciliteten i sin helhed eller 
delvist kan leases eller lejes som en 
jernbaneservicefacilitet, medmindre 
operatøren af en sådan servicefacilitet 
påviser, at en igangværende 
omstillingsproces forhindrer en 
jernbanevirksomheds anvendelse af den.

Or. en
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Ændringsforslag 441
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan sælges, leases eller lejes, 
medmindre ejeren kan påvise, at 
faciliteten er i en omstillingsproces, der 
udelukker anvendelsen af en 
jernbanevirksomhed.

Or. es

Begrundelse

Operatører af faciliteter skal tildeles en vis grad af fleksibilitet, hvis de kan påvise, at deres 
faciliteter befinder sig på områder, der kan være i en omstillingsproces af andre årsager, 
f.eks. urbanisering, hvor det er normalt, at der går lang tid, før området kan tages i 
anvendelse.

Ændringsforslag 442
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes. Hvis 
faciliteten på et tidligere tidspunkt blev 
tilkendt jernbanevirksomheden, skal der 
anføres begrundelser for, at den står tom.

Or. es
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Begrundelse

Kendskab til begrundelserne for, at faciliteterne står tomme, vil gøre det muligt at forbedre 
leverede tjenester og respektere direktivets mål.

Ændringsforslag 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases, 
koncessionsoverdrages eller lejes til 
jernbanerelaterede aktiviteter. I tilfælde af 
manglende allokering som følge af 
mangel på passende forespørgsler er det 
efter vurdering af tjenestens offentlige 
interesse udført af tilsynsorganet, der 
henvises til i artikel 55, muligt at gå videre 
med afhændelsen og salget af tjenesten.

Or. en

Begrundelse

Dette skal præcisere, at offentlige tjenester kan sælges, men ikke uden tilsynsorganets kontrol.

Ændringsforslag 444
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når servicefaciliteten ikke har været 
benyttet i mindst to på hinanden følgende 
år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 
faciliteten kan leases eller lejes.

Ejeren af servicefaciliteten skal anvende 
den i overensstemmelse med de principper 
om effektivitet, der er fastsat i dette 
direktiv, og offentliggøre, at driften af 
faciliteten er tilgængelig for enhver form 
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for overdragelse, hvis vedkommende ikke 
gør anvendelse af den i mindst to på 
hinanden følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 445
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis infrastrukturforvalteren tilbyder 
nogle af de tjenesteydelser, der i bilag III, 
punkt 3, er beskrevet som ekstra ydelser, 
skal han på anmodning levere dem uden 
forskelsbehandling til alle 
jernbanevirksomheder, der ansøger 
herom.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tidligere bestemmelser i denne artikel er tilstrækkelige.

Ændringsforslag 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis infrastrukturforvalteren tilbyder 
nogle af de tjenesteydelser, der i bilag III, 
punkt 3, er beskrevet som ekstra ydelser, 
skal han på anmodning levere dem uden 
forskelsbehandling til alle 
jernbanevirksomheder, der ansøger herom.

3. Hvis infrastrukturforvalteren tilbyder 
nogle af de tjenesteydelser, der i bilag III, 
punkt 3, er beskrevet som ekstra ydelser, 
skal han på anmodning levere dem uden 
forskelsbehandling til alle 
jernbanevirksomheder, der ansøger herom.

Jernbanevirksomheden, der køber 
elektricitet til kørestrøm, har frihed til selv 
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at vælge elleverandøren.
Energienhedspriserne må ikke 
sammenkædes med typen eller størrelsen 
af en jernbanevirksomhed, men skal være 
rimelige for alle kunder.

Or. en

Ændringsforslag 447
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis infrastrukturforvalteren tilbyder 
nogle af de tjenesteydelser, der i bilag III, 
punkt 3, er beskrevet som ekstra ydelser, 
skal han på anmodning levere dem uden 
forskelsbehandling til alle 
jernbanevirksomheder, der ansøger herom.

3. Hvis en serviceoperatør tilbyder nogle 
af de tjenesteydelser, der i bilag III, punkt 
3, er beskrevet som ekstra ydelser, skal han 
på anmodning levere dem uden 
forskelsbehandling til alle 
jernbanevirksomheder, der ansøger herom.

Or. en

Ændringsforslag 448
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Jernbanevirksomheder kan anmode 
infrastrukturforvalteren eller andre 
leverandører om en række andre 
hjælpeydelser, der i bilag III, punkt 4, er 
anført som sådanne. 
Infrastrukturforvalteren er ikke forpligtet 
til at levere disse tjenesteydelser.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Tidligere bestemmelser i denne artikel er tilstrækkelige.

Ændringsforslag 449
Mathieu Grosch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Tilsynsorganet skal informeres og 
have adgang til relevant dokumenter 
angående anmodningerne og 
beslutningerne i henhold til bilag III, 
punkt 1 og 2 for at kunne sikre, at disse 
beslutninger træffes på en ikke-
diskriminerende måde.

Or. en

Ændringsforslag 450
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag III kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag III kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten (artikel 290) må delegerede retsakter udelukkende anvendes 
til at supplere eller ændre ikkevæsentlige bestemmelser i retsakten. Forslaget om at give 
Kommissionen beføjelse til at ændre vigtige aspekter af jernbanepolitikken og -reguleringen 
ved hjælp af delegerede retsakter rækker langt ud over, hvad der ville være berettiget på 
grundlag af delegeringen af beføjelser til Kommissionen. Ændringer skal derfor omfattes af 
den normale fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 452
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag III kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det væsentlige element henhører ikke under proceduren for delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 453
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag III kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 454
Mathieu Grosch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag III kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 455
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bilag III kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 456
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver bestemmelse i 
grænseoverskridende aftaler mellem 
medlemsstater, der forskelsbehandler 
jernbanevirksomheder eller begrænser 
jernbanevirksomhedernes ret til frit at 
forestå grænseoverskridende 
tjenesteydelser, bortfalder hermed.

udgår

Kommissionen underrettes om disse 
aftaler. Kommissionen undersøger, om 
aftalerne er i overensstemmelse med dette 
direktiv, og afgør efter proceduren i 
henhold til artikel 64, stk. 2, om de dertil 
knyttede aftaler fortsat må gælde. 
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne 
om sin afgørelse.

Or. fr

Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaterne selv at definere det fornødne samarbejde, særligt i 
forbindelse med de forsyningspligtydelser, som de har fastlagt. Denne bestemmelse sætter 
spørgsmålstegn ved nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 457
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver bestemmelse i
grænseoverskridende aftaler mellem 
medlemsstater, der forskelsbehandler 
jernbanevirksomheder eller begrænser 
jernbanevirksomhedernes ret til frit at 

Medlemsstater skal sikre, at de 
grænseoverskridende aftaler, som de 
indgår i, ikke forskelsbehandler visse 
jernbanevirksomheder eller udgør 
begrænsninger for
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forestå grænseoverskridende 
tjenesteydelser, bortfalder hermed.

jernbanevirksomhedernes ret til frit at 
forestå grænseoverskridende 
tjenesteydelser.

Or. fr

Begrundelse

Grænseoverskridende aftaler bør fortsat være et kompetenceområde for medlemsstaterne, 
hvor de har handlefrihed. EU bør kun handle, hvis målsætningerne ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne, og hvis de bedre kan gennemføres på EU-plan.

Ændringsforslag 458
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen underrettes om disse 
aftaler. Kommissionen undersøger, om 
aftalerne er i overensstemmelse med dette 
direktiv, og afgør efter proceduren i 
henhold til artikel 64, stk. 2, om de dertil 
knyttede aftaler fortsat må gælde. 
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne 
om sin afgørelse.

Kommissionen underrettes om disse 
aftaler. Kommissionen undersøger, om 
aftalerne er i overensstemmelse med dette 
direktiv. Hvis Kommission bemærker, at 
der er en uoverensstemmelse mellem en 
grænseoverskridende aftale og en 
bestemmelse i EU-lovgivningen, kan den 
beslutte at indlede 
overtrædelsesprocedurer ved EU-
Domstolen i henhold til artikel 258 i 
TEUF på grundlag af overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen kan ikke blot beslutte at annullere anvendelsen af en grænseoverskridende 
aftale, der på behørig vis er godkendt af to medlemsstater. Ifølge EU-traktatens artikel 17 er 
det Kommissionens pligt at sikre gennemførelsen af traktaterne og de foranstaltninger, der er 
vedtaget af institutionerne i henhold til dem, og overvåget af EU-Domstolen.



PE467.166v01-00 194/194 AM\870642DA.doc

DA

Ændringsforslag 459
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forhandlingerne om og gennemførelsen 
af grænseoverskridende aftaler mellem 
medlemsstater og tredjelande skal være 
omfattet af en samarbejdsprocedure 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen, uden at dette berører 
kompetencefordelingen mellem Unionen 
og medlemsstaterne i henhold til EU-
retten.

Medlemsstaterne skal informere 
Kommissionen om forhandlinger om og 
gennemførelsen af grænseoverskridende 
aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, uden at dette berører 
kompetencefordelingen mellem Unionen 
og medlemsstaterne i henhold til EU-
retten.

Or. fr


