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Ändringsförslag 128
Gilles Pargneaux

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 14 och 
protokoll nr 26 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt avseende tjänster i 
allmänhetens intresse,

Or. fr

Ändringsförslag 129
Debora Serracchiani

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
resolution av den 17 juni 2010,

Or. en

Ändringsförslag 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Förslag till lagstiftningsresolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

Aa. Det nationella regleringsorganet bör 
vara en oberoende regleringsmyndighet 
som kan ta upp ärenden till behandling på 
eget initiativ och inleda utredningar och 
som kan utfärda yttranden samt fatta 
verkställbara beslut i syfte att garantera 
en öppen marknad utan hinder där det 
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råder fri och rättvis konkurrens.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Rådets direktiv 91/440/EEG av den 
29 juli 1991 om utvecklingen av 
gemenskapens järnvägar, rådets 
direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om 
tillstånd för järnvägsföretag och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/14/EG av den 
26 februari 2001 om tilldelning av 
infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter 
för nyttjande av järnvägsinfrastruktur har 
ändrats på väsentliga punkter 2004 och 
2007. Eftersom ytterligare ändringar är 
nödvändiga och med tanke på kopplingen 
mellan dessa bestämmelser, bör dessa 
direktiv av tydlighetsskäl omarbetas och 
slås samman till en enda rättsakt.

(1) Rådets direktiv 91/440/EEG av den 
29 juli 1991 om utvecklingen av 
gemenskapens järnvägar, rådets 
direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om 
tillstånd för järnvägsföretag och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/14/EG av den 
26 februari 2001 om tilldelning av 
infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter 
för nyttjande av järnvägsinfrastruktur har 
ändrats på väsentliga punkter 2004 och 
2007. Eftersom ytterligare ändringar är 
nödvändiga och med tanke på kopplingen 
mellan dessa bestämmelser, bör dessa 
direktiv av tydlighetsskäl omarbetas och 
slås samman till en enda rättsakt som 
stärker säkerhetsbestämmelserna för och 
tillförlitligheten hos järnvägstjänsterna.

Or. en

Motivering

Behovet av att skapa nya kopplingar mellan befintliga direktiv bör leda till att man 
förtydligar och förstärker de viktigaste bestämmelserna i syfte att förbättra 
järnvägstjänsterna genom att göra dem tillförlitliga och säkra för alla kunder.

Ändringsförslag 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En större integrering av unionens 
transportsektor är en viktig del av 
fullbordandet av den inre marknaden och 
järnvägar är en viktig del av unionens 
transportsektor med sikte på att uppnå 
hållbar rörlighet.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 133
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En större integrering av unionens 
transportsektor är en viktig del av 
fullbordandet av den inre marknaden och 
järnvägar är en viktig del av unionens 
transportsektor med sikte på att uppnå 
hållbar rörlighet.

(2) En större integrering av unionens
transportsektor är en viktig del av den inre 
marknaden och järnvägar är en viktig del 
av unionens transportsektor med sikte på 
att uppnå hållbar rörlighet .

Or. en

Motivering

Fullbordandet av den inre marknaden är en överflödig formulering: det står redan i fördraget 
att bland annat transportpolitiken omfattas av den inre marknaden.

Ändringsförslag 134
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Direktiven i det första 
järnvägspaketet har inte kunnat 
förebygga stora variationer i 
järnvägsinfrastrukturens struktur och 
nivå eller i energiavgifter, och inte heller i
hur tilldelningen av kapacitet sker och 
hur lång tid det tar.

Or. en

Motivering

Infrastrukturavgifterna och sättet att beräkna dem på varierar fortfarande stort i EU. 
Detsamma gäller för tilldelningen av tåglägen och förvärv av drivmotorström. Den 
nuvarande lagstiftningen måste förbättras ytterligare för att uppnå mer harmoniserade 
avgiftssystem, mer öppenhet och insyn samt incitament till bättre resultat. Villkoren för 
energitillförsel bör vara mer öppna för insyn och priserna för drivmotorström bör vara 
samma för alla konkurrenter.

Ändringsförslag 135
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I syfte att garantera ett effektivt och 
icke-diskriminerande tillträde till 
järnvägsinfrastrukturen samtidigt som 
man främjar investeringar och effektivitet 
i fråga om kostnaderna för 
tillhandahållande av tjänster, uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att 
senast sex månader efter beslutet från 
Europeiska gemenskapernas domstol om 
överträdelseförfarandena föreslå ny 
lagstiftning som beaktar detta beslut. 
Dessa bestämmelser bör också syfta till att 
garantera att det inte finns någon 
otillbörlig korssubventionering från 
infrastruktur till driftsverksamhet.
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Or. en

Motivering

Enligt detta ändringsförslag ska kommissionen och alla aktörer respektera och anpassa 
lagstiftningen i enlighet med rättsfilosofin i domstolens beslut.

Ändringsförslag 136
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Järnvägssektorns andel av 
transportmarknaden har inte ökat under 
det senaste årtiondet, trots de mål som 
fastställdes i järnvägspaketet från 2010. 
Denna omarbetning är därför nödvändig.

Or. es

Motivering

Det första järnvägspaketet har inte uppfyllt sina mål och järnvägssektorn har fortfarande inte 
på långa vägar blivit en starkt konkurrenskraftig sektor i jämförelse med andra transportsätt. 
Under de senaste åren har man till och med kunnat observera en minskning av 
godstransporterna på järnväg, och vi är långt ifrån att ha uppnått ett gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, som skulle kunna bidra till att förverkliga den inre marknaden. 

Ändringsförslag 137
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Investeringarna i utveckling och 
underhåll av järnvägsinfrastrukturen 
räcker fortfarande inte till för att 
garantera sektorns utveckling och 
konkurrensförmåga.
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Or. es

Motivering

Otillräckliga investeringar är ett grundläggande problem som måste behandlas inom ramen 
för reformen.

Ändringsförslag 138
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Otillräcklig öppenhet när det gäller 
marknadsvillkoren är ett uppenbart 
hinder för konkurrenskraftiga 
järnvägstjänster.

Or. es

Motivering

Otillräcklig öppenhet försvårar inträdet av nya företag som skulle kunna skapa en mer 
konkurrenskraftig sektor.

Ändringsförslag 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det stora antalet 
överträdelseförfaranden mot 
medlemsstaterna visar att den gällande 
lagstiftningen ger upphov till olika 
tolkningar och att det första 
järnvägspaketet måste förtydligas och 
förbättras för att säkerställa att den 
europeiska järnvägsmarknaden verkligen 
öppnas. 
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Or. fr

Ändringsförslag 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) På grund av järnvägarnas fysiska 
och tekniska natur finns det en potential 
för hög säkerhet, miljöhänsyn, 
transporteffektivitet och 
energibesparingar. Järnvägarnas centrala 
roll i EU:s politik för hållbara transporter 
bör därför ses som ett verkligt tillfälle för 
EU:s transportpolitik att kunna uppfylla 
målen i Europa 2020-strategin och 
Färdplan 2050.

Or. en

Ändringsförslag 141
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Ett effektivt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde kan enbart uppnås om 
man särskiljer järnvägsföretagen från 
infrastrukturförvaltarna, inför fri tillgång 
till järnvägsmarknaden och därmed 
rättvis konkurrens samt garanterar 
driftskompatibilitet och hållbarhet inom 
järnvägssektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Effektiviteten hos järnvägssystemet 
bör förbättras för att det ska kunna 
integreras i en konkurrenskraftig 
marknad med hänsyn till järnvägarnas 
speciella karaktär.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Förekomsten i medlemsstaterna av 
olika sociala trygghetssystem inom 
järnvägssektorn medför en risk för illojal 
konkurrens mellan nytillkomna och 
etablerade järnvägsföretag, och 
parlamentet efterlyser därför en 
harmonisering av systemen med full 
respekt för sektorns och medlemsstaternas 
särdrag. 

Or. fr

Ändringsförslag 144
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Regleringsorganens 
tillsynsfunktioner måste garanteras för att 
säkerställa icke-diskriminering mellan 
järnvägsföretag, samordning av 
principerna för fastställande av avgifter 
och efterlevnaden av 
särredovisningskravet.

Or. es

Motivering

Bristande garantier för verksamheten är ett av hindren för en konkurrenskraftig 
järnvägssektor.

Ändringsförslag 145
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För fullbordandet av ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde krävs 
fullständig driftskompatibilitet inom 
järnvägssystemet i EU. Europeiska 
järnvägsbyrån bör få lämpliga 
befogenheter och resurser för att 
snabbare uppnå detta mål, bland annat 
när det gäller att ta fram 
gemenskapsstandarder för certifiering av 
rullande materiel samt säkerhets- och 
signalsystem.

Or. nl

Ändringsförslag 146
Michael Cramer, Isabelle Durant



AM\870642SV.doc 11/187 PE467.166v01-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Regional-, stads- och förortstjänster 
samt transportverksamheter i form av 
pendeltrafik genom tunneln under 
Engelska kanalen bör undantas från 
direktivets tillämpningsområde.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Regional-, stads- och förortstjänster 
samt transportverksamheter i form av 
pendeltrafik genom tunneln under 
Engelska kanalen bör undantas från 
direktivets tillämpningsområde.

(4) Regional-, stads- och förortstjänster 
samt transportverksamheter genom tunneln 
under Engelska kanalen bör undantas från 
direktivets tillämpningsområde.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att utvidga det undantag som finns för pendeltrafiktjänster 
för befordran av motorfordon till att omfatta all transportverksamhet så att tunneln under 
Engelska kanalen bättre ska kunna bidra till handeln inom unionen och till inrättandet av ett 
europeiskt järnvägsområde utan gränser.

Ändringsförslag 148
Brian Simpson
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Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Regional-, stads- och förortstjänster 
samt transportverksamheter i form av 
pendeltrafik genom tunneln under 
Engelska kanalen bör undantas från 
direktivets tillämpningsområde.

(4) Regional-, stads- och förortstjänster 
samt transportverksamheter i form av 
pendeltrafik genom tunneln under 
Engelska kanalen bör undantas från 
direktivets tillämpningsområde. 
Museijärnvägar med egna spår ska också 
undantas från direktivets 
tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att göra järnvägstransporterna 
effektiva och konkurrenskraftiga i 
jämförelse med andra transportsätt bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
järnvägsföretag har en status som 
oberoende operatörer som handlar på ett 
marknadsorienterat sätt och anpassar sig 
till marknadens behov.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Innovation för att förbättra person-
och godstrafiken på järnväg bör komma 
till stånd genom en samstämd strategi för 
ökad finansiering av 
järnvägsinfrastruktur, lämplig reglering 
och stegvis öppnande av marknader, utan 
att detta äventyrar tjänster i allmänhetens 
intresse eller sociala normer inom 
sektorn. Att ställa om trafiken till detta 
trafikslag är en huvuduppgift för den 
framtida EU-politiken.

Or. en

Ändringsförslag 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan 
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa två 
verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem.

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan å ena sidan
transportverksamheten och å andra sidan 
förvaltningen av infrastrukturen. I denna 
situation är det nödvändigt att driva dessa 
två verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem, enligt vad som 
ursprungligen fastställdes i artikel 6 i 
direktiv 91/440/EEG och senare ändrades 
genom direktiv 2001/12/EG.
Domstolen ska utreda om och i vilken 
omfattning medlemsstaterna hittills har 
följt direktiv 91/440/EEG och 
direktiv 2001/12/EG, och denna 
lagstiftning (omarbetning) ska därför inte 
hindra de pågående 
överträdelseförfarandena angående 
genomförandet av dessa direktiv.
Eftersom det inte finns något entydigt 
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förhållande mellan 
marknadsliberaliseringens omfattning 
samt särskiljandet av infrastruktur och 
tillhandahållandet av järnvägstjänster är 
syftet med denna omarbetning att införa 
fri tillgång inom EU:s järnvägsnätverk 
och avskaffa olagliga nationella hinder. 
Denna omarbetning syftar därför till att
förtydliga och effektivisera befintliga 
bestämmelser snarare än att införa nya 
krav på detta område.

Or. en

Motivering

Kommissionen har offentliggjort sin plan för ytterligare förslag om särskiljandet mellan 
infrastrukturförvaltning och tillhandahållande av järnvägstjänster i sin vitbok från 
mars 2011. Dessutom förväntas de pågående överträdelseförfarandena mot 13 medlemsstater 
ge klarhet i dessa frågor.

Ändringsförslag 152
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa 
två verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem.

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan 
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa två 
verksamheter och ha separat redovisning 
för dem.

Or. en

Motivering

Att ha separat redovisning är tillräckligt för att kunna särskilja olika verksamheter oberoende 
av vilken organisationsmodell som har valts.
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Ändringsförslag 153
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan 
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa 
två verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem.

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan 
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa 
två verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem. En särskild 
personalpolitik är också mycket viktig för 
att man ska kunna garantera att den 
europeiska järnvägsmarknaden fungerar 
effektivt.

Or. nl

Motivering

Eftersom infrastrukturförvaltarna ska fatta oberoende beslut måste de även bära fullständigt 
ansvar för sin egen personalpolitik.

Ändringsförslag 154
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan 
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa 
två verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem.

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan 
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa två 
verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem, med full transparens 
för att undvika all oskälig användning av 
offentliga medel för annan kommersiell 
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verksamhet.

Or. es

Motivering

Detta är det enda sättet att säkra insyn och utveckla en mer konkurrenskraftig och tillänglig 
marknad.

Ändringsförslag 155
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att säkerställa framtida utveckling 
och effektiv drift av järnvägssystemet bör 
en åtskillnad göras mellan 
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa 
två verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem.

(6) För att säkerställa framtida utveckling,
effektiv drift av järnvägssystemet och icke-
diskriminerande tillträde till 
järnvägsinfrastrukturen bör en tydlig och 
strikt åtskillnad göras mellan 
transportverksamheten och förvaltningen 
av infrastrukturen. I denna situation är det 
nödvändigt att driva dessa två 
verksamheter var för sig och ha separat 
redovisning för dem.

Or. de

Ändringsförslag 156
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Omstrukturering som rör 
tillhandahållandet av transporttjänster 
och infrastrukturförvaltningen får inte 
leda till negativa konsekvenser för 
sysselsättningen och de sociala villkoren 
för de anställda inom järnvägssektorn. 
Det sociala regelverket bör respekteras så 
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att social dumpning och orättvis 
konkurrens från nya aktörer som inte 
respekterar minimikraven inom 
järnvägssektorn undviks.

Or. fr

Motivering

De eventuella anpassningar som återstår att genomföra för att skapa överensstämmelse 
mellan medlemsstaternas lagstiftningar och bestämmelserna i det första järnvägspaketet får 
inte leda till en försämring av arbetsvillkoren inom järnvägssektorn.

Ändringsförslag 157
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Infrastrukturförvaltarens och 
järnvägsföretagets redovisningar måste 
hållas helt åtskilda. Allmänna medel som 
har tilldelats ett av verksamhetsområdena 
får inte överföras till ett annat 
verksamhetsområde. Detta förbud måste 
framgå klart i redovisningsreglerna för 
varje verksamhetsområde. 
Medlemsstaterna och de nationella 
regleringsorganen ska se till att förbudet 
tillämpas effektivt.

Or. en

Motivering

Flödena av allmänna medel mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag behöver 
göras mer transparenta.

Ändringsförslag 158
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De järnvägsnät i EU med spårvidder 
som avviker från den spårvidd som 
används i EU:s allmänna järnvägsnät är 
tekniskt isolerade från det allmänna nätet 
samtidigt som de är sammankopplade med 
tredjeländers järnvägsnät, och dessa näts 
ekonomiska och sociala tillförlitlighet 
måste bibehållas, om nödvändigt genom 
särbehandling.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tar i beaktande den särskilda situationen i de medlemsstater som har 
en annan spårvidd och som i stort sett enbart är sammankopplade med tredjeländers 
järnvägsnät.

Ändringsförslag 159
Georges Bach

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Alla järnvägsföretag, oberoende av 
deras företagsform, måste följa gällande 
nationell lagstiftning avseende socialt 
skydd och hälsa för att undvika social 
dumpning och illojal konkurrens.

Or. fr

Motivering

Konkurrensen på järnvägsmarknaden får inte åstadkommas på bekostnad av arbetsvillkoren 
eller det sociala skyddet för arbetstagarna. Nationell lagstiftning avseende socialt skydd och 
hälsa måste följas av alla företag, oberoende av deras företagsform.

Ändringsförslag 160
Herbert Dorfmann
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Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att ge järnvägstransporterna 
möjlighet att konkurrera med 
vägtransporterna bör det skapas 
enhetlighet inom de olika nationella 
regelverken, såsom 
säkerhetsföreskrifterna för 
järnvägstrafiken, standardiseringen och 
hanteringen av följedokument, 
tågbildningsföreskrifterna och 
dokumenteringen av dem, normerna för 
signaler och beteckningar för tågkörning, 
standardisering av åtgärder och 
kontroller med hänsyn till transporter av 
farligt gods och enhetlig registrering och 
övervakning av avfallstransporter. 

Or. de

Ändringsförslag 161
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Infrastrukturförvaltarens och 
järnvägsföretagets redovisningar måste 
hållas helt åtskilda. Allmänna medel som 
har tilldelats ett av verksamhetsområdena 
får inte överföras till ett annat 
verksamhetsområde. Detta förbud måste 
framgå klart i redovisningsreglerna för 
varje verksamhetsområde. 
Medlemsstaterna ska se till att förbudet 
tillämpas effektivt.

Or. en
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Ändringsförslag 162
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Uppdelningen mellan 
tillhandahållande av transporttjänster och 
infrastrukturförvaltning bör inte leda till 
negativa konsekvenser för 
sysselsättningen och de sociala villkoren 
för de anställda inom järnvägssektorn. 
Det sociala regelverket bör respekteras så 
att social dumpning och orättvis 
konkurrens från nya aktörer som inte 
respekterar minimikraven inom 
järnvägssektorn undviks.

Or. ro

Motivering

Uppdelningen mellan tillhandahållande av transporttjänster och infrastrukturförvaltning bör 
inte leda till negativa konsekvenser för sysselsättningen och de sociala villkoren för de 
anställda inom järnvägssektorn. Det sociala regelverket bör respekteras så att social 
dumpning och orättvis konkurrens från nya aktörer som inte respekterar minimikraven inom 
järnvägssektorn undviks.

Ändringsförslag 163
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) För att göra godstransporterna på 
räls mera attraktiva jämfört med 
vägtransporterna behövs det lagstiftning 
för att minska bullret från den rullande 
materielen. 

Or. de
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Ändringsförslag 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Principen om frihet att tillhandahålla 
tjänster bör tillämpas på järnvägssektorn, 
varvid hänsyn måste tas till denna sektors 
särskilda kännetecken.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Järnvägssektorsanställdas intressen 
är kopplade till höga sociala normer. 
Deras utbildning och arbetsförhållanden 
måste resultera i en hög service- och 
säkerhetsnivå.
De bör därför få behålla sin rätt att inleda 
aktioner för att bibehålla sina sociala 
normer och förbättra tjänstekvaliteten. 
Användarna bör i god tid informeras om 
dessa aktioner och om alternativ som kan
uppfylla deras mobilitets- och 
transportbehov.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att öka konkurrensen vid utbudet av 
transporttjänster när det gäller 
bekvämlighet och service bör 
medlemsstaterna behålla det övergripande 
ansvaret för utveckling av lämplig 
järnvägsinfrastruktur.

(8) För att öka konkurrensen vid utbudet av 
transporttjänster när det gäller 
bekvämlighet och service bör 
medlemsstaterna behålla det övergripande 
ansvaret för utveckling av lämplig 
järnvägsinfrastruktur, och i detta 
sammanhang bör efterfrågan på 
marknaden vara en prioriterad 
utgångspunkt.

Or. nl

Ändringsförslag 167
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I brist på gemensamma regler om 
fördelning av infrastrukturkostnaderna, bör 
medlemsstaterna efter samråd med 
infrastrukturförvaltaren fastställa regler för 
järnvägsföretagens betalning för nyttjandet 
av järnvägsinfrastrukturen. Dessa regler 
bör inte diskriminera mellan 
järnvägsföretag.

(9) I brist på gemensamma regler om 
fördelning av infrastrukturkostnaderna, bör
medlemsstaterna efter samråd med 
infrastrukturförvaltaren fastställa regler för 
järnvägsföretagens betalning för nyttjandet 
av järnvägsinfrastrukturen. Dessa regler 
bör varken diskriminera mellan 
järnvägsföretag eller ge upphov till social 
dumpning avseende berörd 
järnvägspersonal.

Or. en

Motivering

Skälet hör samman med reglerna, inte med infrastrukturavgifterna: det är därför upp till 
medlemsstaterna att fastställa en regelram. Dessutom är icke-diskriminering bland företag en 
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tydlig regel. Samma regel, att respektera rimliga lönenivåer, bör gälla för arbetare i 
järnvägsföretag när dessa ansöker om en tjänst.

Ändringsförslag 168
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I brist på gemensamma regler om 
fördelning av infrastrukturkostnaderna, bör 
medlemsstaterna efter samråd med 
infrastrukturförvaltaren fastställa regler för 
järnvägsföretagens betalning för nyttjandet 
av järnvägsinfrastrukturen. Dessa regler 
bör inte diskriminera mellan 
järnvägsföretag.

(9) I brist på gemensamma regler om 
fördelning av infrastrukturkostnaderna, bör 
medlemsstaterna efter samråd med 
infrastrukturförvaltaren fastställa tydliga 
och öppna regler för järnvägsföretagens 
betalning för nyttjandet av 
järnvägsinfrastrukturen och se till att ingen 
diskriminering sker mellan dem.

Or. es

Ändringsförslag 169
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Europeiska unionen bör undersöka 
alternativa finansieringskällor för 
europeiska järnvägsprojekt genom 
innovativa finansiella instrument som 
t.ex. EU-projektobligationer.

Or. fr

Motivering

Bristen på finansiering är en av huvudorsakerna till den svåra situationen för de europeiska 
järnvägarna. Det är därför viktigt att utarbeta strategier och hitta alternativa 
finansieringskällor och framför allt att öka den offentliga finansieringen av infrastruktur.
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Ändringsförslag 170
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) EU bör undersöka alternativa 
finansieringskällor för europeiska 
järnvägsprojekt genom innovativa 
finansiella instrument som t.ex. EU-
projektobligationer, för att uppmuntra till 
privata investeringar och öka tillgången 
till riskkapital. Samtidigt måste 
järnvägsmarknaden göras mer attraktiv 
för alternativa privata investerare med 
hjälp av tydliga rättsliga ramar som är 
öppna för insyn.

Or. en

Motivering

Brist på finansiering är en av huvudorsakerna till den svåra situationen för de europeiska 
järnvägarna. Alternativa strategier och finansieringskällor måste tas fram. I synnerhet måste 
finansieringen av infrastrukturen öka. Medlemsstater som finansierar sin infrastruktur måste 
även ges garantier för att dessa pengar inte används till något annat än infrastruktursyften.

Ändringsförslag 171
Brian Simpson

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna och 
infrastrukturförvaltarna bör kunna 
finansiera infrastrukturinvesteringar på 
annat sätt än genom direkt statlig 
finansiering, t.ex. finansiering från den 
privata sektorn.

Or. en
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Motivering

Man bör omnämna möjligheten för infrastrukturförvaltare att etablera sig eller vara 
verksamma med hjälp av alternativa finansieringsmodeller från vilka de kan inhämta 
privatfinansiering. Detta är avgörande för att befintliga finansieringsmekanismer i 
medlemsstaterna ska kunna bibehållas.

Ändringsförslag 172
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna 
marknaden för att godstrafiken och i 
synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska fungera effektivt.

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom marknaden öppnades 2006 är detta skäl irrelevant.

Ändringsförslag 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna 
marknaden för att godstrafiken och i 
synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska fungera effektivt.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.
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Ändringsförslag 174
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna 
marknaden för att godstrafiken och i 
synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska fungera effektivt.

(11) Brådskande åtgärder bör vidtas för att 
öppna marknaden för att godstrafiken och i 
synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska fungera effektivt, 
särskilt i de fall då avvikande spårvidd 
fortsätter att utgöra ett fysiskt hinder för 
konkurrensen.

Or. en

Motivering

Avvikande spårvidd mellan t.ex. Frankrike och Spanien är ett konkret och fysiskt hinder för 
konkurrensen vilket läggs till de redan omfattande rättsliga hindren i järnvägssektorn.

Ändringsförslag 175
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna 
marknaden för att godstrafiken och i 
synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska fungera effektivt.

(11) Den nya rättsliga ramen måste göra 
det möjligt att behålla och utveckla 
tjänster i allmänhetens intresse i enlighet 
med artikel 14 i och protokoll nr 26 till 
EUF-fördraget.

Or. fr

Motivering

Utvecklingen av tjänster i allmänhetens intresse för transporter, och i synnerhet för 
järnvägstransporter, bör säkerställas.
 Denna punkt återfinns även i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
16 mars 2011.
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Ändringsförslag 176
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna 
marknaden för att godstrafiken och i 
synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska fungera effektivt.

(11) Åtgärder bör vidtas både för att öppna 
marknaden och för att medlemsstaterna 
ska stödja hållbara godstransporter på 
järnväg genom att ställa om trafiken från 
mindre miljövänliga transportsätt för att
godstrafiken och i synnerhet de 
gränsöverskridande varutransporterna ska 
fungera effektivt.

Or. en

Motivering

Att öppna marknaden är ett krav, men det måste stödjas av tydliga och starka 
investeringsbeslut från medlemsstaternas sida för att skynda på trafikomställningen till 
järnväg. Förordningen om järnvägstransportkorridorer, som nyligen antagits, är ett första 
steg.

Ändringsförslag 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna 
marknaden för att godstrafiken och i 
synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska fungera effektivt.

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna 
marknaderna i de enskilda 
medlemsstaterna för att person- och 
godstrafiken och i synnerhet de 
gränsöverskridande varutransporterna ska 
fungera effektivt.

Or. it
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Motivering

I Europa hör järnvägstransportsektorn till de få sektorer där den inre marknaden ännu inte 
har genomförts. Därför måste marknaden öppnas fullständigt genom att man liberaliserar 
den nationella järnvägstransportsektorn.

Ändringsförslag 178
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna 
marknaden för att godstrafiken och i 
synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska fungera effektivt.

(11) Åtgärder bör vidtas för att 
öppna marknaden och främja 
konkurrenskraften, så att godstrafiken och 
i synnerhet de gränsöverskridande 
varutransporterna ska kunna fungera 
effektivt.

Or. es

Motivering

Effektivitet kräver en konkurrenskraftig marknad.

Ändringsförslag 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa att tillträdesrätten 
till järnvägsinfrastrukturen tillämpas på 
ett enhetligt och icke-diskriminerande sätt 
överallt inom unionen är det lämpligt att 
införa ett tillstånd för järnvägsföretag.

utgår

Or. en
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Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 180
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid resor med mellanliggande stopp 
bör nya marknadsaktörer tillåtas ta upp 
och lämna av passagerare längs linjen för 
att garantera att sådan verksamhet blir 
ekonomiskt bärkraftig och för att 
potentiella konkurrenter inte ska 
missgynnas i förhållande till befintliga 
järnvägsföretag.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att inkludera liberaliseringen av nationella 
marknader för persontrafik. I stället för att vänta på kommissionens förslag 2012 bör vi 
utvidga öppnandet av den europeiska marknaden för konkurrens redan i denna omarbetning.

Ändringsförslag 181
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid resor med mellanliggande stopp 
bör nya marknadsaktörer tillåtas ta upp och 
lämna av passagerare längs linjen för att 
garantera att sådan verksamhet blir 
ekonomiskt bärkraftig och för att 
potentiella konkurrenter inte ska 
missgynnas i förhållande till befintliga 

(13) Vid resor med mellanliggande stopp 
bör nya marknadsaktörer tillåtas ta upp och 
lämna av passagerare längs linjen, 
samtidigt som det måste säkerställas att 
detta inte äventyrar de tjänster i 
allmänhetens intresse som de behöriga 
myndigheterna infört eller planerar att 
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järnvägsföretag. införa och inte heller leder till att deras 
sociala eller miljömässiga mål ifrågasätts.

Or. fr

Motivering

Utvecklingen av tjänster i allmänhetens intresse för transporter, och i synnerhet för 
järnvägstransporter, bör säkerställas. Denna punkt återfinns även i Europeiska ekonomiska 
och sociala kommitténs yttrande av den 16 mars 2011.

Ändringsförslag 182
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I syfte att göra marknaderna för 
persontrafik på järnväg effektivare bör 
kommissionen senast i slutet av 2012 
lägga fram ett förslag till lagstiftning om 
liberalisering av nationella 
persontrafikmarknader samtidigt som 
man ser till att den ekonomiska jämvikten 
för avtal om allmänna tjänster bibehålls.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att inkludera liberaliseringen av nationella 
marknader för persontrafik. I stället för att vänta på kommissionens förslag 2012 bör vi 
utvidga öppnandet av den europeiska marknaden för konkurrens redan i denna omarbetning.

Ändringsförslag 183
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Införandet av sådan ny internationell 
persontrafik med öppet tillträde och med 
mellanliggande stopp bör inte medföra att 
marknaden för inhemsk persontrafik 
öppnas, utan bör endast inriktas på stopp 
utmed den internationella sträckan. Det 
huvudsakliga syftet med de nya 
förbindelserna bör vara att befordra 
passagerare på internationell resa. Vid 
fastställandet av huruvida detta är 
förbindelsens huvudsakliga syfte bör 
kriterier som till exempel den andel av 
omsättning och volym som härrör från 
inhemsk eller internationell befordran av 
passagerare samt förbindelsens längd 
beaktas. Fastställandet av förbindelsens 
huvudsakliga syfte bör göras av respektive 
nationellt regleringsorgan på begäran av 
en berörd part.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att inkludera liberaliseringen av nationella 
marknader för persontrafik. I stället för att vänta på kommissionens förslag 2012 bör vi 
utvidga öppnandet av den europeiska marknaden för konkurrens redan i denna omarbetning.

Ändringsförslag 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Införandet av sådan ny internationell 
persontrafik med öppet tillträde och med 
mellanliggande stopp bör inte medföra att 
marknaden för inhemsk persontrafik 
öppnas, utan bör endast inriktas på stopp 
utmed den internationella sträckan. Det 
huvudsakliga syftet med de nya

utgår
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förbindelserna bör vara att befordra 
passagerare på internationell resa. Vid 
fastställandet av huruvida detta är 
förbindelsens huvudsakliga syfte bör 
kriterier som till exempel den andel av 
omsättning och volym som härrör från 
inhemsk eller internationell befordran av 
passagerare samt förbindelsens längd 
beaktas. Fastställandet av förbindelsens 
huvudsakliga syfte bör göras av respektive 
nationellt regleringsorgan på begäran av 
en berörd part.

Or. fr

Motivering

Denna punkt bör strykas eftersom förslaget syftar till att öppna markanden för nationell 
persontrafik.

Ändringsförslag 185
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Införandet av sådan ny internationell 
persontrafik med öppet tillträde och med 
mellanliggande stopp bör inte medföra att 
marknaden för inhemsk persontrafik 
öppnas, utan bör endast inriktas på stopp 
utmed den internationella sträckan. Det 
huvudsakliga syftet med de nya 
förbindelserna bör vara att befordra 
passagerare på internationell resa. Vid 
fastställandet av huruvida detta är 
förbindelsens huvudsakliga syfte bör 
kriterier som till exempel den andel av 
omsättning och volym som härrör från 
inhemsk eller internationell befordran av 
passagerare samt förbindelsens längd 
beaktas. Fastställandet av förbindelsens 
huvudsakliga syfte bör göras av respektive 
nationellt regleringsorgan på begäran av en 

(14) Införandet av sådan ny internationell 
persontrafik med öppet tillträde och med 
mellanliggande stopp bör inriktas på stopp 
utmed den internationella sträckan. 
Det huvudsakliga syftet med sådana 
förbindelser bör vara att befordra 
passagerare på internationell resa. 
Vid fastställandet av huruvida detta är 
förbindelsens huvudsakliga syfte bör 
kriterier som till exempel den andel av 
omsättning och volym som härrör från 
inhemsk eller internationell befordran av 
passagerare samt förbindelsens längd 
beaktas. Fastställandet av förbindelsens 
huvudsakliga syfte bör göras av respektive 
nationellt regleringsorgan på begäran av en 
berörd part.
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berörd part.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga och uppdatera texten.

Ändringsförslag 186
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av 
den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg har medlemsstater och 
lokala myndigheter möjlighet att ingå 
avtal om allmänna tjänster som kan ge 
exklusiva rättigheter att bedriva viss 
trafik. Det är därför nödvändigt att 
garantera överensstämmelse mellan 
bestämmelserna i den förordningen och 
principen om öppnandet av marknaden 
för internationell persontrafik för 
konkurrens.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att inkludera liberaliseringen av nationella 
marknader för passagerartransporter. I stället för att vänta på kommissionens förslag 2012 
bör vi utvidga öppnandet av den europeiska marknaden för konkurrens redan i denna 
omarbetning.

Ändringsförslag 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Enligt förordning (EG) 
nr 1370/2007 får medlemsstaterna skydda 
arbetstagarnas sociala rättigheter i 
samband med en uppdelning av 
tillhandahållandet av transporttjänster 
och infrastrukturförvaltningen som kan 
leda till en överlåtelse av företag.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att öppna den internationella
persontrafiken för konkurrens kan få 
konsekvenser för organisering och 
finansiering av persontrafik på järnväg som 
tillhandahålls enligt ett avtal om allmänna 
tjänster. Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att på begäran av de behöriga myndigheter 
som tilldelade avtalet om allmänna tjänster 
begränsa rätten till tillträde till marknaden, 
om denna rätt skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten för dessa avtal om 
allmänna tjänster och det berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 i 
detta direktiv ger sitt godkännande på 
grundval av en objektiv ekonomisk analys.

(16) Att öppna persontrafiken för 
konkurrens kan få konsekvenser för 
organisering och finansiering av 
persontrafik på järnväg som tillhandahålls 
enligt ett avtal om allmänna tjänster. 
Medlemsstaterna bör ha möjlighet att på 
begäran av de behöriga myndigheter som 
tilldelade avtalet om allmänna tjänster 
begränsa rätten till tillträde till marknaden, 
om denna rätt skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten för dessa avtal om 
allmänna tjänster och det berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 i 
detta direktiv ger sitt godkännande på 
grundval av en objektiv ekonomisk analys.

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

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att inkludera liberaliseringen av nationella 
marknader för persontrafik. I stället för att vänta på kommissionens förslag 2012 bör vi 
utvidga öppnandet av den europeiska marknaden för konkurrens redan i denna omarbetning.

Ändringsförslag 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att öppna den internationella 
persontrafiken för konkurrens kan få 
konsekvenser för organisering och 
finansiering av persontrafik på järnväg som 
tillhandahålls enligt ett avtal om allmänna 
tjänster. Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att på begäran av de behöriga myndigheter 
som tilldelade avtalet om allmänna tjänster 
begränsa rätten till tillträde till marknaden, 
om denna rätt skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten för dessa avtal om 
allmänna tjänster och det berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 i 
detta direktiv ger sitt godkännande på 
grundval av en objektiv ekonomisk analys.

(16) Att öppna den internationella och 
nationella persontrafiken för konkurrens 
kan få konsekvenser för organisering och 
finansiering av persontrafik på järnväg som 
tillhandahålls enligt ett avtal om allmänna 
tjänster. Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att på begäran av de behöriga myndigheter 
som tilldelade avtalet om allmänna tjänster 
begränsa rätten till tillträde till marknaden, 
om denna rätt skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten för dessa avtal om 
allmänna tjänster och det berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 och, 
i förekommande fall, nätverket av 
regleringsorgan enligt definitionen i 
artikel 57 i detta direktiv ger sitt 
godkännande på grundval av en objektiv 
ekonomisk analys.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utvidga bestämmelsens tillämpningsområde till att även 
omfatta nationell persontrafik. Det syftar även till att göra det möjligt för nätverket av 
regleringsorgan att ingripa om detta visar sig nödvändigt.

Ändringsförslag 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vid bedömningen av huruvida den 
ekonomiska jämvikten för ett avtal om 
allmänna tjänster kan komma att äventyras, 
bör på förhand fastställda kriterier beaktas, 
till exempel lönsamhetskonsekvenserna för
tjänster som ingår i avtalet om allmänna 
tjänster, inklusive konsekvenserna för 
nettokostnaderna för den behöriga 
offentliga myndighet som ingick avtalet, 
passagerarnas efterfrågan, biljettpriser, 
arrangemang för utfärdande av biljetter, 
plats för och antal stopp på båda sidor om 
gränsen samt tidtabell och turtäthet för den 
föreslagna nya förbindelsen. 
Medlemsstaterna får i överensstämmelse 
med en sådan bedömning och det berörda 
regleringsorganets beslut bevilja, ändra 
eller vägra rätten till tillträde till den 
internationella persontrafik ansökan gäller, 
inklusive uttag av en avgift från operatören 
av en ny internationell förbindelse för 
persontrafik, i linje med den ekonomiska 
analysen och i enlighet med unionens 
lagstiftning och principerna om jämlikhet 
och icke-diskriminering.

(17) Vid bedömningen av huruvida den 
ekonomiska jämvikten för ett avtal om 
allmänna tjänster kan komma att äventyras, 
bör på förhand fastställda kriterier beaktas, 
till exempel lönsamhetskonsekvenserna för 
tjänster som ingår i avtalet om allmänna 
tjänster, inklusive konsekvenserna för 
nettokostnaderna för den behöriga 
offentliga myndighet som ingick avtalet, 
passagerarnas efterfrågan, biljettpriser, 
arrangemang för utfärdande av biljetter, 
plats för och antal stopp på båda sidor om 
gränsen samt tidtabell och turtäthet för den 
föreslagna nya förbindelsen. 
Medlemsstaterna får i överensstämmelse 
med en sådan bedömning och det berörda 
regleringsorganets beslut bevilja, ändra 
eller vägra rätten till tillträde till den 
internationella och/eller nationella
persontrafik ansökan gäller, inklusive uttag 
av en avgift från operatören av en ny 
internationell och/eller nationell
förbindelse för persontrafik, i linje med den 
ekonomiska analysen och i enlighet med 
unionens lagstiftning och principerna om 
jämlikhet och icke-diskriminering.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utvidga bestämmelsens tillämpningsområde till att även 
omfatta nationell persontrafik.

Ändringsförslag 191
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vid bedömningen av huruvida den 
ekonomiska jämvikten för ett avtal om 
allmänna tjänster kan komma att äventyras, 
bör på förhand fastställda kriterier beaktas, 
till exempel lönsamhetskonsekvenserna
för tjänster som ingår i avtalet om allmänna 
tjänster, inklusive konsekvenserna för 
nettokostnaderna för den behöriga 
offentliga myndighet som ingick avtalet, 
passagerarnas efterfrågan, biljettpriser, 
arrangemang för utfärdande av biljetter, 
plats för och antal stopp på båda sidor om 
gränsen samt tidtabell och turtäthet för den 
föreslagna nya förbindelsen. 
Medlemsstaterna får i överensstämmelse 
med en sådan bedömning och det berörda 
regleringsorganets beslut bevilja, ändra 
eller vägra rätten till tillträde till den 
internationella persontrafik ansökan gäller, 
inklusive uttag av en avgift från operatören 
av en ny internationell förbindelse för 
persontrafik, i linje med den ekonomiska
analysen och i enlighet med unionens 
lagstiftning och principerna om jämlikhet 
och icke-diskriminering.

(17) Vid bedömningen av huruvida den 
socioekonomiska jämvikten för ett avtal 
om allmänna tjänster kan komma att 
äventyras, bör på förhand fastställda 
kriterier beaktas, till exempel 
tillförlitligheten hos tjänster som ingår i 
avtalet om allmänna tjänster, inklusive 
konsekvenserna för både 
sammanhållningspolitiken och 
transportpolitiken för det aktuella 
området och för nettokostnaderna för den 
behöriga offentliga myndighet som ingick 
avtalet, passagerarnas efterfrågan, 
biljettpriser, arrangemang för utfärdande av 
biljetter, plats för och antal stopp på båda 
sidor om gränsen samt tidtabell och 
turtäthet för den föreslagna nya 
förbindelsen. Medlemsstaterna eller lokala 
behöriga myndigheter får i 
överensstämmelse med sådana 
bedömningar bevilja, ändra eller vägra 
rätten till tillträde till den internationella 
persontrafik ansökan gäller, inklusive uttag 
av en avgift från operatören av en ny 
internationell förbindelse för persontrafik, i 
linje med den socioekonomiska analysen 
och i enlighet med unionens lagstiftning 
och principerna om jämlikhet, öppenhet
och icke-diskriminering.

Or. en

Motivering

Avtal om allmänna tjänster ingås i syfte att uppnå social- och sammanhållningspolitiska 
målsättningar samtidigt som man tar hänsyn till kostnadsnyttoanalysen, men detta 
ekonomiska kriterium eller lönsamheten hos dessa tjänster är inte det enda kriterium som 
tillämpas av medlemsstaterna eller de lokala behöriga myndigheter som ansvarar för dessa 
avtal. De är därför berättigade att svara på sådana förfrågningar. Vid tvister kan parterna 
vända sig till det nationella regleringsorganet, som då fungerar som en överklagandeinstans, 
och begära en lösning.
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Ändringsförslag 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Marknadsutvecklingen har visat att 
det är avgörande att regleringsorganens 
roll stärks. Om dessa organ ska spela en 
central roll i inrättandet av en miljö med 
rättvisa tillträdesvillkor behöver de 
tilldelas de ekonomiska resurser och den 
personal och logistiska utrustning som 
krävs för att utföra uppgiften.

Or. en

Ändringsförslag 193
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regleringsorganet bör fungera så att 
eventuella intressekonflikter och all 
eventuell inblandning i tilldelning av det 
aktuella avtalet om allmänna tjänster 
undviks. Regleringsorganets behörighet 
bör utvidgas till att omfatta bedömning av 
syftet med en internationell förbindelse och 
när så är lämpligt de potentiella 
ekonomiska följderna för befintliga avtal 
om allmänna tjänster.

(19) Regleringsorganet bör fungera så att 
eventuella intressekonflikter och all 
eventuell inblandning i tilldelningen av det 
aktuella avtalet om allmänna tjänster 
undviks, utan att det påverkar möjligheten 
att finansiera organet genom den 
nationella budgeten eller genom avgifter 
som tas ut från järnvägssektorn eller 
offentliggörandet av relevant information. 
Regleringsorganets behörighet bör utvidgas 
till att omfatta bedömning av syftet med en 
internationell förbindelse och när så är 
lämpligt de potentiella ekonomiska 
följderna för befintliga avtal om allmänna 
tjänster.

Or. es
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Motivering

Genom direktivet införs ett oberoende regleringsorgan, men ingenting nämns om 
finansieringen av det. För att säkra transparens bör det uttryckligen hänvisas till de möjliga 
finansieringskällorna, det vill säga offentliga medel eller avgifter som tas up från sektorn. 
Denna information bör offentliggöras.

Ändringsförslag 194
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det nationella regleringsorganet 
ska vara helt oberoende i fråga om 
organisation, finansieringsbeslut, juridisk 
struktur och beslutsfattande i förhållande 
till varje infrastrukturförvaltare, ansvarigt 
uppbördsorgan, tilldelningsorgan eller 
sökande. De nationella regleringsorganen 
ska ha den administrativa kapacitet i form 
av personal och resurser som krävs för att 
få till stånd en järnvägsmarknad som 
karaktäriseras av öppenhet och insyn. 
Antalet anställda bör stå i direkt relation 
till marknadens behov och variera 
därefter.
Organet ska fatta beslut om klagomål, 
agera på eget initiativ, genomföra 
undersökningar vid tvister och övervaka 
utvecklingen på marknaden. Det bör 
assisteras av en regleringsenhet vid 
kommissionen. Dessutom ska det 
nationella regleringsorganet upprätthålla 
en databas över dess förslag till beslut, 
som ska vara tillgänglig för 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Detta skäl ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 55–57 som syftar till att stärka 
regleringsorganets roll och befogenheter. Här föreslås att en regleringsenhet ska upprättas 
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inom kommissionen (generaldirektoratet för transport och rörlighet, generaldirektoratet för 
konkurrens, helst en kombination av dessa två) för att råda, leda och instruera de nationella 
regleringsorganen i deras arbete och i fråga om att erhålla nödvändiga resurser (mänskliga, 
ekonomiska och intellektuella resurser).

Ändringsförslag 195
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Den nationella 
regleringsmyndigheten måste vara 
oberoende och kunna garantera att 
medborgarna har tillgång till tjänster i 
allmänhetens intresse och grundläggande 
tjänster som fastställts av den behöriga 
myndigheten. Den bör kunna agera på 
eget initiativ, uppfylla de mål som 
fastställts av medlemsstaterna och 
genomföra utredningar i händelse av en 
tvist.

Or. fr

Motivering

Dessa myndigheter har i själva verket befogenheter som omfattar mer än bara kontroller. 
Dessutom bör deras uppgifter, inom ramen för utvecklingen av tjänster i allmänhetens 
intresse, utvecklas så att de inte längre är begränsade till att säkra ett icke-diskriminerande 
marknadstillträde för företagen utan även omfattar en reglering av sektorn så att 
medborgarna får tillgång till dessa tjänster på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 196
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det nationella regleringsorganet 
bör vara en oberoende myndighet och 
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agera som skiljedomare vid tvister för att 
garantera rättvisa beslut som tillåter insyn 
i enlighet med reglerna för icke-
diskriminering och med bestämmelserna i 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga det nationella regleringsorganets roll som 
tvistedomare och väktare av berörda regler inom bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag 197
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att investera i tjänster som 
använder specialiserad infrastruktur, såsom 
höghastighetslinjer, behöver sökande 
rättssäkerhet med tanke på de omfattande, 
långsiktiga investeringar som detta innebär.

(20) För att investera i tjänster som 
använder specialiserad infrastruktur, såsom 
höghastighetslinjer eller annan komplex 
infrastruktur som är avsedd för ett visst 
ändamål i syfte att uppfylla 
medlemsstaternas mål för minskning av 
koldioxidutsläpp eller för utbyggnad av 
intermodala förbindelser, behöver 
sökande rättssäkerhet med tanke på de 
omfattande, långsiktiga investeringar som
detta innebär.

Or. en

Motivering

Infrastrukturinvesteringar görs på medellång eller lång sikt. Det är inte bara 
höghastighetslinjer som skulle kunna komma i fråga, utan även uppgradering av befintliga 
spår till högre säkerhets- och prestandastandarder, vilket är ett långsiktigt och omfattande 
arbete som därför kräver rättssäkerhet.

Ändringsförslag 198
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att investera i tjänster som 
använder specialiserad infrastruktur, såsom 
höghastighetslinjer, behöver sökande 
rättssäkerhet med tanke på de omfattande,
långsiktiga investeringar som detta innebär.

(20) För att investera i tjänster som 
använder specialiserad infrastruktur, såsom 
höghastighetslinjer, behöver sökande 
rättssäkerhet och fullständig information 
om projekt och budgetmässiga åtaganden 
när det gäller de långsiktiga investeringar 
som detta innebär.

Or. es

Ändringsförslag 199
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella regleringsorganen bör 
utbyta information och om lämpligt i 
enskilda fall samordna principer och praxis 
för bedömningen av huruvida den 
ekonomiska jämvikten för ett avtal om 
allmänna tjänster äventyras. De bör 
successivt utarbeta riktlinjer på grundval av 
gjorda erfarenheter.

(21) De nationella
regleringsmyndigheterna bör, under 
kommissionens ledning, skapa ett nätverk 
för att stärka sitt samarbete genom att ta 
fram gemensamma principer och utbyta
bästa praxis och information. De bör 
också, om lämpligt i enskilda fall,
samordna principer och praxis för 
bedömningen av den allmänna 
inriktningen för ett avtal om allmänna 
tjänster. De bör successivt utarbeta
gemensamma riktlinjer på EU-nivå på
grundval av gjorda erfarenheter.

Or. fr

Motivering

Dessa myndigheter har i själva verket befogenheter som omfattar mer än bara kontroller. 
Dessutom bör deras uppgifter, inom ramen för utvecklingen av tjänster i allmänhetens 
intresse, utvecklas så att de inte längre är begränsade till att säkra ett icke-diskriminerande 
marknadstillträde för företagen utan även omfattar en reglering av sektorn så att 
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medborgarna får tillgång till dessa tjänster på medlemsstatsnivå. Syftet är också att stärka
deras samarbete.

Ändringsförslag 200
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella regleringsorganen bör 
utbyta information och om lämpligt i 
enskilda fall samordna principer och praxis 
för bedömningen av huruvida den 
ekonomiska jämvikten för ett avtal om 
allmänna tjänster äventyras. De bör 
successivt utarbeta riktlinjer på grundval av 
gjorda erfarenheter.

(21) De nationella regleringsorganen bör 
utbyta information och beprövad praxis
och om lämpligt i enskilda fall samordna 
principer och praxis för bedömningen av 
huruvida den ekonomiska jämvikten för ett 
avtal om allmänna tjänster äventyras. De 
bör successivt utarbeta riktlinjer på 
grundval av gjorda erfarenheter. På 
grundval av dessa erfarenheter bör 
kommissionen dessutom lägga fram ett 
förslag om inrättande av ett europeiskt 
regleringsorgan.

Or. de

Ändringsförslag 201
Georges Bach

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De nationella regleringsorganen bör 
utbyta information och om lämpligt i 
enskilda fall samordna principer och praxis 
för bedömningen av huruvida den 
ekonomiska jämvikten för ett avtal om 
allmänna tjänster äventyras. De bör 
successivt utarbeta riktlinjer på grundval av 
gjorda erfarenheter.

(21) De nationella regleringsorganen bör 
utbyta information och, under 
kommissionens och Europeiska 
järnvägsbyråns ledning, inrätta ett 
nätverk för att förbättra sin 
kommunikation och stärka sitt samarbete 
i syfte att ta fram gemensamma principer. 
I enskilda fall bör de samordna principer 
och praxis för bedömningen av huruvida 
den ekonomiska jämvikten för ett avtal om 
allmänna tjänster äventyras. De bör 
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successivt utarbeta gemensamma riktlinjer 
på EU-nivå på grundval av gjorda 
erfarenheter.

Or. fr

Motivering

De nationella regleringsorganen måste stärka sitt samarbete sinsemellan genom att skapa ett 
europeiskt nätverk.

Ändringsförslag 202
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Mot bakgrund av erfarenheterna 
inom nätverket av regleringsorgan 
uppmanas kommissionen att senast i 
slutet av 2012 lägga fram förslag om såväl 
öppnandet av inhemska 
persontrafikmarknader som inrättandet 
av ett europeiskt regleringsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) På grundval av erfarenheterna från 
nätverket av regleringsorgan bör 
kommissionen utarbeta ett 
lagstiftningsförslag om inrättande av ett 
europeiskt regleringsorgan med kontroll-
och medlingsbefogenheter i samband med 
problem av överstatlig karaktär och med 
en överklagandefunktion i fråga om 
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beslut som fattats av de nationella 
regleringsorganen.

Or. fr

Motivering

I detta ändringsförslag uttrycks en önskan om att på sikt inrätta ett enda europeisk 
regleringsorgan.

Ändringsförslag 204
Mathieu Grosch

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) De nationella regleringsorganen 
bör upprätta ett nätverk för att utöka 
gränsöverskridande samarbete och 
förbättra marknadsförhållandena. Detta 
nätverk bör inom fem år efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft leda till att ett 
europeiskt regleringsorgan inrättas.

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande samarbete måste stärkas och därför räcker det inte att stärka samarbetet 
mellan regleringsorganen, utan det krävs att ett europeiskt regleringsorgan inrättas.

Ändringsförslag 205
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa rättvis konkurrens 
mellan järnvägsföretag bör en åtskillnad 
göras mellan tillhandahållandet av 
transporttjänster och driften av 

utgår



PE467.166v01-00 46/187 AM\870642SV.doc

SV

anläggningar för tjänster. I denna 
situation är det nödvändigt att driva dessa 
två typer av verksamheter var för sig i 
separata juridiska personer. Sådant 
oberoende behöver inte innebära att det 
inrättas ett separat organ eller företag för 
varje anläggning för tjänster.

Or. fr

Motivering

Konkurrens bör endast vara ett sätt att tillgodose samhällets och dess representanters krav 
och inte ett mål i sig. Idén om att främja tjänster i allmänhetens intresse gör att dessa mål 
måste omformuleras.

Ändringsförslag 206
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa rättvis konkurrens 
mellan järnvägsföretag bör en åtskillnad 
göras mellan tillhandahållandet av 
transporttjänster och driften av 
anläggningar för tjänster. I denna 
situation är det nödvändigt att driva dessa 
två typer av verksamheter var för sig i 
separata juridiska personer. Sådant 
oberoende behöver inte innebära att det 
inrättas ett separat organ eller företag för 
varje anläggning för tjänster.

utgår

Or. en

Motivering

Driften av anläggningar för tjänster är grundläggande för säkra och tillförlitliga 
transporttjänster, och den bör således inte kopplas bort eller separeras från järnvägssektorns 
kärnkompetens och integrerade förvaltning. Samtidigt ska fri tillgång och fri användning av 
anläggningarna garanteras av den offentliga eller privata ägaren.
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Ändringsförslag 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa rättvis konkurrens 
mellan järnvägsföretag bör en åtskillnad 
göras mellan tillhandahållandet av 
transporttjänster och driften av 
anläggningar för tjänster. I denna 
situation är det nödvändigt att driva dessa 
två typer av verksamheter var för sig i 
separata juridiska personer. Sådant 
oberoende behöver inte innebära att det 
inrättas ett separat organ eller företag för 
varje anläggning för tjänster.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 208
Georges Bach

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa rättvis konkurrens 
mellan järnvägsföretag bör en åtskillnad 
göras mellan tillhandahållandet av 
transporttjänster och driften av 
anläggningar för tjänster. I denna situation 
är det nödvändigt att driva dessa två typer 
av verksamheter var för sig i separata 
juridiska personer. Sådant oberoende 
behöver inte innebära att det inrättas ett 
separat organ eller företag för varje 
anläggning för tjänster.

(22) För att säkerställa rättvis konkurrens 
mellan järnvägsföretag måste
tillhandahållandet av transporttjänster och 
driften av anläggningar för tjänster ske på 
ett öppet och icke-diskriminerande sätt.
Regleringsorganet ska övervaka att 
driften sker på ett öppet och icke-
diskriminerande sätt enligt 
bestämmelserna i artikel 56.
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Or. fr

Motivering

En fullständig åtskillnad mellan transporttjänster kommer inte nödvändigtvis att leda till 
rättvis konkurrens mellan berörda verksamheter. Denna åtskillnad kommer däremot att 
medföra ytterligare organisatoriska kostnader, mer byråkrati och ökade administrativa 
kostnader. Detta kommer att få negativa konsekvenser för järnvägens konkurrenskraft i 
förhållande till andra transportsätt.

Ändringsförslag 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att garantera pålitliga och 
tillräckliga tjänster är det nödvändigt att 
järnvägsföretagen alltid uppfyller vissa 
krav avseende gott anseende, ekonomisk 
förmåga och yrkesmässig kompetens.

(23) För att garantera pålitliga och 
tillräckliga tjänster är det nödvändigt att 
järnvägsföretagen alltid uppfyller vissa 
krav avseende gott anseende, ekonomisk 
förmåga, sociala normer och yrkesmässig 
kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 210
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att garantera pålitliga och 
tillräckliga tjänster är det nödvändigt att 
järnvägsföretagen alltid uppfyller vissa 
krav avseende gott anseende, ekonomisk 
förmåga och yrkesmässig kompetens.

(23) För att garantera pålitliga och 
tillräckliga tjänster är det nödvändigt att 
järnvägsföretagen alltid uppfyller vissa 
krav avseende gott anseende, ekonomisk 
förmåga och effektiva och 
konkurrenskraftiga resultat.

Or. es
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Motivering

Kraven på företagen bör omfatta mätbara kriterier, såsom resultat, för att man ska kunna 
avgöra om de tillhandahåller en garanterad tjänst eller inte.

Ändringsförslag 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att skydda kunder och berörda 
tredjeparter är det viktigt att säkerställa 
att järnvägsföretagen är försäkrade i 
tillräcklig omfattning för att täcka 
eventuellt civilrättsligt ansvar.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 212
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att skydda kunder och berörda 
tredjeparter är det viktigt att säkerställa att 
järnvägsföretagen är försäkrade i tillräcklig 
omfattning för att täcka eventuellt 
civilrättsligt ansvar.

(24) För att skydda kunder och berörda 
tredjeparter är det viktigt att säkerställa att 
järnvägsföretagen är försäkrade i tillräcklig 
omfattning för att täcka eventuellt 
civilrättsligt ansvar. Järnvägsföretaget bör 
även tillåtas täcka sin ansvarsskyldighet i 
händelse av olyckor genom garantier från 
banker eller andra företag, under 
förutsättning att denna täckning ges på 
marknadsmässiga villkor, inte är statligt 
stöd och inte innebär diskriminering mot 
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järnvägsföretag.

Or. en

Motivering

Järnvägsföretag ska ha friheten att tillämpa flera olika proportionerliga alternativ för 
ansvarsförsäkring, eftersom det finns olika risknivåer i olika järnvägsföretag. I många 
medlemsstater tillämpas krav på eget kapital eller bankgarantier med framgång för att täcka 
ansvarsskyldigheten.

Ändringsförslag 213
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att skydda kunder och berörda 
tredjeparter är det viktigt att säkerställa att 
järnvägsföretagen är försäkrade i tillräcklig 
omfattning för att täcka eventuellt 
civilrättsligt ansvar.

(24) För att skydda kunder och berörda 
tredjeparter är det nödvändigt att 
säkerställa att järnvägsföretagen är 
försäkrade i tillräcklig omfattning för att 
täcka eventuellt civilrättsligt ansvar.

Or. es

Motivering

Kunder och berörda tredjeparter kan endast få ett korrekt skydd om det finns en bindande 
skyldighet. Ordalydelsen ”det är viktigt” är tvetydig.

Ändringsförslag 214
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Järnvägsföretagen bör även vara 
skyldiga att rätta sig efter nationella regler 
eller unionens regler om tillhandahållande 
av järnvägstjänster, som tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt, i syfte att 

(25) Järnvägsföretagen bör även vara 
skyldiga att rätta sig efter nationella regler 
eller unionens regler om tillhandahållande 
av järnvägstjänster, som tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt, i syfte att 
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säkerställa att det är i stånd att utföra sina 
aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och 
under vederbörligt hänsynstagande till 
hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och 
arbetstagares och konsumenters rättigheter 
på vissa spårsträckningar.

säkerställa att det är i stånd att utföra sina 
aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och 
under vederbörligt hänsynstagande till 
hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och 
arbetsförhållanden och arbetstagares rätt 
till arbete under anständiga förhållanden 
och till rimliga löner samt konsumenters 
rättigheter till pålitliga tjänster på vissa 
spårsträckningar.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande behövs för att framhålla rätten till anständiga arbetsförhållanden, undvika 
social dumpning och respektera konsumenters rätt till tillförlitliga tjänster till ett rimligt pris.

Ändringsförslag 215
Georges Bach

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Järnvägsföretagen bör även vara 
skyldiga att rätta sig efter nationella regler 
eller unionens regler om tillhandahållande 
av järnvägstjänster, som tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt, i syfte att 
säkerställa att det är i stånd att utföra sina 
aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och 
under vederbörligt hänsynstagande till 
hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och 
arbetstagares och konsumenters rättigheter 
på vissa spårsträckningar.

(25) Samtliga järnvägsföretag bör även 
vara skyldiga att rätta sig efter såväl
nationella regler som unionens regler om 
tillhandahållande av järnvägstjänster, som 
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, i 
syfte att säkerställa att det är i stånd att 
utföra sina aktiviteter på ett fullständigt 
säkert sätt och under fullt hänsynstagande 
till gällande skyldigheter inom området 
sociala förhållanden, hälsa och säkerhet
och arbetstagares och konsumenters 
rättigheter på vissa spårsträckningar.

Or. de

Motivering

Gällande bestämmelser om hälsa och säkerhet, arbetstagarnas rättigheter och sociala 
förhållanden måste i full utsträckning respekteras och efterlevas av järnvägsföretagen.
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Ändringsförslag 216
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Järnvägsföretagen bör även vara 
skyldiga att rätta sig efter nationella regler 
eller unionens regler om tillhandahållande 
av järnvägstjänster, som tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt, i syfte att 
säkerställa att det är i stånd att utföra sina 
aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och 
under vederbörligt hänsynstagande till 
hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och 
arbetstagares och konsumenters rättigheter 
på vissa spårsträckningar.

(25) Samtliga järnvägsföretag bör även 
vara skyldiga att rätta sig efter nationella 
regler eller unionens regler om 
tillhandahållande av järnvägstjänster, som 
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, i 
syfte att säkerställa att det är i stånd att 
utföra sina aktiviteter på ett fullständigt 
säkert sätt och under fullständigt
hänsynstagande till gällande skyldigheter 
inom området hälsa, säkerhet, sociala 
förhållanden och arbetstagares och 
konsumenters rättigheter på vissa 
spårsträckningar.

Or. de

Motivering

Så länge det inte finns några bindande, allmängiltiga och harmoniserade europeiska normer 
(såsom TSD, alltså de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet) måste de nationella 
bestämmelserna fortsätta tillämpas. Av omsorg om järnvägssäkerheten räcker det inte med att 
bestämmelserna efterlevs ”vederbörligt” utan det måste ske fullständigt. Det får inte finnas 
någon marginal för egna bedömningar i frågor som rör hälsa och säkerhet. Här har vi 
dessutom ett översättningsfel (jfr den franska versionen, där det står ”le plein respect”, alltså 
just fullständig respekt).

Ändringsförslag 217
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Järnvägsföretagen bör även vara 
skyldiga att rätta sig efter nationella regler 
eller unionens regler om tillhandahållande 
av järnvägstjänster, som tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt, i syfte att 

(25) Järnvägsföretagen bör även vara 
skyldiga att rätta sig efter nationella regler 
eller unionens regler om tillhandahållande 
av järnvägstjänster, som tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt, i syfte att 
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säkerställa att det är i stånd att utföra sina 
aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och 
under vederbörligt hänsynstagande till 
hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och 
arbetstagares och konsumenters rättigheter 
på vissa spårsträckningar.

säkerställa att det är i stånd att utföra sina 
aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och 
under vederbörligt hänsynstagande till 
hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och 
arbetstagares och konsumenters rättigheter 
på alla spårsträckningar.

Or. es

Motivering

Det är självklart att de villkor som avses måste uppfyllas i alla situationer.

Ändringsförslag 218
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Beviljandet av tillstånd för rullande 
materiel försvåras fortfarande alltför ofta 
på otillbörligt sätt för järnvägsföretag, 
och därmed störs marknadstillträdet. Ett 
starkt mandat för Europeiska 
järnvägsbyrån är därför lämpligt i detta 
syfte. Kommissionen uppmanas således 
att inom ramen för översynen av 
förordning nr 881/2004 undersöka om 
Europeiska järnvägsbyråns befogenheter 
kan utvidgas på detta område.

Or. nl

Motivering

Det är inte alltid lätt för järnvägsföretag att få tillträde till järnvägsmarknaden i en 
medlemsstat. Inom ramen för den planerade översynen av förordningen om Europeiska 
järnvägsbyrån bör byrån ges ökade befogenheter att agera strängare mot medlemsstater som 
genom sin tillståndsgivning otillbörligt blockerar marknadstillträdet, och även att motverka 
detta. Därför uppmanas kommissionen att undersöka denna möjlighet.

Ändringsförslag 219
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa insyn och icke-
diskriminerande tillträde till 
järnvägsinfrastrukturen och 
järnvägsrelaterade tjänster för samtliga 
järnvägsföretag ska all information som 
krävs för att utnyttja tillträdesrätten 
offentliggöras i en beskrivning av 
järnvägsnätet.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 220
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa insyn och icke-
diskriminerande tillträde till
järnvägsinfrastrukturen och
järnvägsrelaterade tjänster för samtliga 
järnvägsföretag ska all information som 
krävs för att utnyttja tillträdesrätten
offentliggöras i en beskrivning av 
järnvägsnätet.

(27) Information om tillträdesrätt och 
villkor för användning av
järnvägsinfrastrukturen inklusive alla
järnvägsrelaterade tjänster för samtliga 
järnvägsföretag bör tillhandahållas och 
offentliggöras av infrastrukturförvaltaren 
i en beskrivning av järnvägsnätet.

Or. en

Motivering

Det är klarheten och tillgängligheten hos den relevanta informationen i beskrivningen av 
järnvägsnätet som ger öppenhet och insyn och valfrihet i fråga om ett rättvist och icke-
diskriminerande tillträde till järnvägsinfrastruktur för alla godkända sökande.
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Ändringsförslag 221
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa insyn och icke-
diskriminerande tillträde till 
järnvägsinfrastrukturen och 
järnvägsrelaterade tjänster för samtliga 
järnvägsföretag ska all information som 
krävs för att utnyttja tillträdesrätten 
offentliggöras i en beskrivning av 
järnvägsnätet.

(27) För att säkerställa insyn och icke-
diskriminerande tillträde till 
järnvägsinfrastrukturen och 
järnvägsrelaterade tjänster för samtliga 
järnvägsföretag ska all information som 
krävs för att utnyttja tillträdesrätten 
offentliggöras i en beskrivning av 
järnvägsnätet, i format som är anpassade 
för personer med funktionshinder och 
personer med nedsatt rörlighet.

Or. es

Motivering

För att garantera konsekvens med beslut som antagits inom ramen för andra initiativ är det 
viktigt att säkra tillgång till information i olika format och därmed undvika all diskriminering 
av personer med funktionshinder. 

Ändringsförslag 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Lämpliga system för tilldelning av 
kapacitet tillsammans med 
konkurrenskraftiga operatörer kommer 
att leda till en bättre balans mellan 
transportsätten.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.
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Ändringsförslag 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Främjande av en optimal 
användning av järnvägsinfrastrukturen 
kommer att leda till minskade 
transportkostnader för samhället.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Konceptet “rättvis och effektiv 
prissättning” (kommissionens grönbok 
1996) bör i synnerhet tillämpas på 
energiskatt, internalisering av externa 
kostnader, mervärdesskatter och andra 
ekonomiska instrument. Politiken bör 
baseras på visionen att stoppa illojal 
konkurrens till fördel för de mer hållbara 
transportsätten.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänvisar till punkt 39 ”Smart prissättning och beskattning” i 
kommissionens vitbok om transport (2011). Vi uppmanar parlamentet att på nytt bekräfta sitt 
godkännande av dessa principer, liksom vi avser att göra för den femte vitboken 2031.
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Ändringsförslag 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Systemen för fastställande och uttag 
av avgifter och tilldelning av kapacitet bör 
medge sund konkurrens vid 
tillhandahållandet av järnvägstjänster.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Genom systemen för tilldelning av 
kapacitet bör järnvägsföretagen ges klara 
och överensstämmande signaler, så att de 
kan fatta rationella beslut.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 227
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Alla avgiftssystem sänder 
ekonomiska signaler till användare. Det 
är viktigt att dessa signaler till 
järnvägsföretagen är samstämmiga, så att 
företagen kan fatta rationella beslut.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 228
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Alla avgiftssystem sänder ekonomiska 
signaler till användare. Det är viktigt att 
dessa signaler till järnvägsföretagen är 
samstämmiga, så att företagen kan fatta 
rationella beslut.

(35) Alla avgiftssystem sänder ekonomiska 
signaler till användare. Det är viktigt att 
dessa signaler till järnvägsföretagen är 
samstämmiga och tydliga, så att företagen 
kan fatta rationella och hållbara beslut.

Or. en

Ändringsförslag 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är önskvärt att ge 
järnvägsföretagen och 
infrastrukturförvaltaren incitament att 

utgår
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reducera driftsavbrott till ett minimum 
och förbättra järnvägsnätets prestanda.

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 230
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är önskvärt att ge
järnvägsföretagen och 
infrastrukturförvaltaren incitament att 
reducera driftsavbrott till ett minimum och 
förbättra järnvägsnätets prestanda.

(37) Kriterierna för tilldelning av kontrakt 
till järnvägsföretagen och 
infrastrukturförvaltaren måste inbegripa ett 
åtagande att reducera driftsavbrott till ett 
minimum och förbättra järnvägsnätets 
prestanda.

Or. es

Motivering

Man måste kräva att järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltaren reducerar 
driftsavbrotten som en del av effektivitets- och förbättringskriteriet. 
Ett incitament är i alltför hög grad kopplat till enskilda personers goda vilja.

Ändringsförslag 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
tillåta köpare av järnvägstjänster att delta 
direkt i förfarandet för tilldelning av 
kapacitet.

utgår
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Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 232
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att
tillåta köpare av järnvägstjänster att delta 
direkt i förfarandet för tilldelning av 
kapacitet.

(38) Medlemsstaterna skulle kunna tillåta
endast godkända järnvägsföretag som är 
köpare av järnvägstjänster att delta direkt i 
förfarandet för tilldelning av kapacitet.

Or. en

Motivering

Endast godkända järnvägsföretag bör ha rätt att ansöka om och ha tillgång till 
järnvägstjänster eftersom deras certifierade kapacitet gör det möjligt för dem att helt följa 
integrerade säkerhetsbestämmelser.

Ändringsförslag 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det är viktigt att beakta 
verksamhetskraven för såväl sökande som 
för infrastrukturförvaltaren.

utgår

Or. en
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Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 234
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Sökande som tillhandahåller 
tjänster med tåg med enstaka vagnslast 
ska främjas i syfte att utvidga den 
potentiella marknaden för nya 
järnvägskunder. Det är därför viktigt att 
dessa sökande tas i beaktande av 
infrastrukturförvaltaren vid tilldelningen 
av kapacitet så att de kan dra full fördel 
av denna rättsliga ram och öka nya 
sektorers marknadsandel av 
järnvägsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Vid förfarandet för tilldelning av 
kapacitet måste det förhindras att 
önskemål från andra företag som innehar 
eller avser att inneha rätten att utnyttja 
infrastrukturen för att utveckla sin 
verksamhet begränsas på ett obefogat sätt.

utgår

Or. en
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Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Det är viktigt att säkerställa en bättre 
samordning av tilldelningssystem för att 
göra järnvägen mer intressant för trafik 
som använder mer än en 
infrastrukturförvaltares järnvägsnät och i 
synnerhet för internationell trafik.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Det är viktigt att säkerställa en bättre 
samordning av tilldelningssystem för att 
göra järnvägen mer intressant för trafik 
som använder mer än en 
infrastrukturförvaltares järnvägsnät och i 
synnerhet för internationell trafik.

(50) Det är viktigt att säkerställa en bättre 
samordning av tilldelningssystem för att 
göra järnvägen mer intressant för trafik 
som använder mer än en 
infrastrukturförvaltares järnvägsnät och i 
synnerhet för internationell trafik. Det är i 
detta sammanhang önskvärt att det på sikt 
inrättas ett enda europeiskt 
regleringsorgan.
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Or. fr

Motivering

I detta ändringsförslag understryks vikten av att det på sikt inrättas ett enda europeiskt 
regleringsorgan.

Ändringsförslag 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Det är viktigt att minska den 
snedvridning av konkurrensen som kan 
uppstå antingen mellan 
järnvägsinfrastrukturer eller mellan 
transportsätt på grund av mycket olika 
principer för beräkning av avgifter.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Det är önskvärt att fastställa vilka 
delar av infrastrukturtjänsterna som är 
väsentliga för att en operatör ska kunna 
tillhandahålla en tjänst och bör 
tillhandahållas som motprestation till 
lägsta möjliga tillträdesavgifter.

utgår

Or. en
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Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Investeringar i järnvägsinfrastruktur är 
nödvändiga, och avgiftssystemen för 
infrastrukturen bör ge 
infrastrukturförvaltare incitament att göra 
lämpliga investeringar ekonomiskt 
lönsamma.

(53) Ökade investeringar i 
järnvägsinfrastruktur – särskilt i befintlig 
sådan – är nödvändiga, och 
avgiftssystemen för infrastrukturen bör ge 
infrastrukturförvaltare incitament att göra 
lämpliga investeringar ekonomiskt 
lönsamma och miljömässigt hållbara.

Or. en

Ändringsförslag 241
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) När beslut som rör transporter fattas 
bör hänsyn tas till externa kostnader, och 
det bör säkerställas att infrastrukturavgifter 
för järnväg kan bidra till internaliseringen 
av externa kostnader på ett samstämmigt 
och balanserat sätt för alla transportsätt.

(55) När beslut som rör transporter fattas 
bör hänsyn tas till globala externa 
kostnader, och det bör säkerställas att 
infrastrukturavgifter för järnväg kan bidra 
till internaliseringen av externa kostnader 
på ett samstämmigt och balanserat sätt för 
alla transportsätt.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att för de externa kostnaderna för järnvägsinfrastrukturen beakta globala 
kommersiella flöden, annars kan all optimering bli lokal (de externa effekterna förbättras
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lokalt) vilket dock får negativa konsekvenser för de externa kostnaderna på EU-nivå (t.ex. 
genom att man använder längre eller mer trafikerade sträckor).

Ändringsförslag 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Det är viktigt att säkerställa att 
avgifterna för inrikes och internationell 
trafik tillåter att marknadens behov 
tillgodoses av järnvägen. Följaktligen bör 
infrastrukturavgifterna fastställas till den 
kostnad som uppstår som en direkt följd 
av den tågtrafik som bedrivs.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Järnvägsinfrastruktur är till sin 
natur ett monopol. Det är därför 
nödvändigt att vidta åtgärder som ger 
infrastrukturförvaltare incitament att 
sänka kostnaderna och förvalta 
infrastrukturen effektivt.

utgår

Or. en
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Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 244
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) För att öka järnvägens andel av 
gods- och persontrafiken jämfört med 
andra transportsätt bör medlemsstaterna i 
samband med internaliseringen av 
externa kostnader se till att de 
differentierade avgifterna inte får 
negativa följder för 
infrastrukturförvaltarnas finansiella 
jämvikt. Om infrastrukturförvaltarna 
ändå lider förlust på grund av denna 
differentiering rekommenderas det att 
medlemsstaterna täcker skillnaden, med 
hänsyn tagen till bestämmelserna om 
statligt stöd.  

Or. nl

Ändringsförslag 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Utvecklingen av 
järnvägstransporterna bör uppnås bl.a. 
genom att de tillgängliga 
unionsinstrumenten används, dock utan 
att redan fastställda prioriteringar 
åsidosätts.

utgår
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Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 246
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Utvecklingen av järnvägstransporterna 
bör uppnås bl.a. genom att de tillgängliga 
unionsinstrumenten används, dock utan att 
redan fastställda prioriteringar åsidosätts.

(59) En hållbar utveckling av 
järnvägstransporterna bör uppnås bl.a. 
genom att de tillgängliga 
unionsinstrumenten används, dock utan att 
redan fastställda prioriteringar åsidosätts.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med principen om att förbättringar av järnvägstransporter 
inte bör påverka redan fastställda prioriteringar, såsom färdplanen mot en kolodioxidsnål 
ekonomi 2050 och bemötandet av utmaningar i samband med klimatförändringar.

Ändringsförslag 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare bör ges incitament 
att minimera avbrott i trafik på 
järnvägsnätet.

utgår

Or. en
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Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag 248
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare bör ges incitament
att minimera avbrott i trafik på 
järnvägsnätet.

(61) Järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare måste åläggas att 
minimera avbrott i trafik på järnvägsnätet.

Or. es

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till skäl 37.

Ändringsförslag 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Tilldelningen av kapacitet är 
förbunden med en kostnad för 
infrastrukturförvaltaren och det bör 
krävas betalning för denna kostnad.

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett 
stort antal skäl utgå.
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Ändringsförslag 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Effektiv förvaltning och rättvis och 
icke-diskriminerande användning av 
järnvägsinfrastrukturen förutsätter att det 
upprättas ett regleringsorgan som utövar 
tillsyn av tillämpningen av föreskrifterna i 
detta direktiv och som också kan fungera 
som besvärsorgan, utan att detta påverkar 
möjligheten till prövning i domstol.

(63) Effektiv förvaltning och rättvis och 
icke-diskriminerande användning av 
järnvägsinfrastrukturen förutsätter att det 
upprättas nationella regleringsorgan som 
utövar tillsyn av tillämpningen av 
föreskrifterna i detta direktiv och som 
också kan fungera som besvärsorgan, utan 
att detta påverkar möjligheten till prövning 
i domstol.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra texten.

Ändringsförslag 251
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Särskilda åtgärder krävs för att beakta 
vissa medlemsstaters särskilda geopolitiska 
och geografiska situation och den särskilda 
organiseringen av järnvägssektorn i flera 
medlemsstater samtidigt som den inre 
marknadens integritet säkerställs.

(64) Särskilda åtgärder krävs för att beakta 
den särskilda geopolitiska och geografiska 
situationen och den särskilda 
organiseringen av järnvägssektorn i flera 
medlemsstater samtidigt som den inre 
marknadens integritet säkerställs.

Or. es

Motivering

Förbättring av ordalydelsen. De två situationer som avses kan sammanslås.
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Ändringsförslag 252
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Kommissionen bör bemyndigas att 
anpassa bilagorna till detta direktiv. 
Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, måste de 
antas som delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget.

utgår

Or. en

Motivering

Bilagorna till detta direktiv innehåller väsentliga delar och omfattas därför inte av 
bestämmelserna i artikel 290 i fördraget, och därför ska det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
tillämpas vid ändringar av bilagorna.

Ändringsförslag 253
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) Detta direktiv bör inte påverka de 
tidsfrister som fastställs i del B i bilaga XI, 
inom vilka medlemsstaterna ska uppfylla 
tidigare direktiv.

(71) Detta direktiv bör varken påverka de 
tidsfrister som fastställs i del B i bilaga XI, 
inom vilka medlemsstaterna ska uppfylla 
tidigare direktiv eller punkt 34 i det 
interinstitutionella avtalet om 
jämförelsetabeller inklusive utnämningen
av en samordnare för införlivande i 
förekommande fall.

Or. en

Motivering

Båda bestämmelserna måste respekteras av medlemsstaterna: tidsfrister för införlivande och 
utarbetande av jämförelsetabeller i enlighet med det interinstitutionella avtalet, vilket kommer 
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att leda till bättre lagstiftning och enklare övervakning från kommissionens sida så att man 
kan bedöma om befintliga bestämmelser efterlevs till fullo.

Ändringsförslag 254
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kapitel II är inte tillämpligt på 
järnvägsföretag som enbart tillhandahåller 
stadstrafik, förortstrafik eller regional 
trafik.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
järnvägsföretag som tillhandahåller inrikes 
och internationell järnvägstrafik med 
undantag av andra spårbaserade 
transportsätt som tunnelbana eller
spårvagn.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med ett positivt förtydligande av tillämpningsområdet med beaktande av att 
regional- och förortstrafik ofta körs på järnvägsnätens infrastruktur och av järnvägsföretag.

Ändringsförslag 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kapitel II är inte tillämpligt på 
järnvägsföretag som enbart tillhandahåller 
stadstrafik, förortstrafik eller regional 
trafik.

1. Kapitel II är inte tillämpligt på 
järnvägsföretag som enbart tillhandahåller 
stads-, förorts- eller regionaltjänster för 
person- eller godstrafik.

Or. en

Ändringsförslag 256
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får undanta följande 
företag från tillämpningsområdet för 
kapitel III:

2. Medlemsstaterna får, i enlighet med 
nationell lagstiftning om villkor för 
driftssäkerhet, undanta följande företag 
från tillämpningsområdet för kapitel III:

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat ansvarar emellertid för att alla befintliga bestämmelser om säkerhet och 
järnvägsdrift i nationell lagstiftning respekteras även när eventuella undantag beviljas.

Ändringsförslag 257
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Företag som enbart tillhandahåller 
tjänster som avser persontrafik på lokal 
och regional fristående 
järnvägsinfrastruktur utan förbindelse med 
det allmänna nätet.

a) Järnvägsföretag som enbart 
tillhandahåller tjänster som avser person-
eller godstrafik på lokal och regional 
fristående järnvägsinfrastruktur utan 
förbindelse med det allmänna nätet.

Or. en

Motivering

Lokala fristående järnvägsnät skulle kunna användas för både person- och godstrafik och den 
berörda operatören bör vara ett järnvägsföretag.

Ändringsförslag 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Företag som enbart tillhandahåller 
tjänster som avser persontrafik på lokal 
och regional fristående 
järnvägsinfrastruktur utan förbindelse med 
det allmänna nätet.

a) Företag som enbart tillhandahåller 
tjänster som avser person- och godstrafik
på lokal och regional fristående 
järnvägsinfrastruktur utan förbindelse med 
det allmänna nätet.

Or. en

Ändringsförslag 259
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Järnvägsföretag som enbart 
tillhandahåller stads- eller förortstrafik på 
järnväg för personer.

b) Järnvägsföretag som enbart 
tillhandahåller stads- eller förortstjänster
för persontrafik på järnväg på sådana nät 
som utnyttjas uteslutande av ett 
järnvägsföretag och som inte omfattas av 
bestämmelserna i punkt 1 till dess att en 
annan sökande ansöker om kapacitet på 
det järnvägsnätet.

Or. en

Motivering

Om järnvägsnätet i fråga inte omfattas av bestämmelserna i punkt 1 kan det enda verksamma 
järnvägsföretaget undantas från relaterade krav, särskilt i fråga om försäkringar, till dess att 
ytterligare ansökningar om kapacitet på samma järnvägsnät inkommer.

Ändringsförslag 260
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Järnvägsföretag som enbart c) Järnvägsföretag som enbart 
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tillhandahåller regional godstrafik. tillhandahåller regional godstrafik på 
sådana nät som utnyttjas uteslutande av 
ett järnvägsföretag och som inte omfattas 
av bestämmelserna i punkt 1 till dess att 
en annan sökande ansöker om kapacitet 
på det järnvägsnätet.

Or. en

Motivering

Om järnvägsnätet i fråga inte omfattas av bestämmelserna i punkt 1 kan det enda verksamma 
järnvägsföretaget undantas från relaterade krav, särskilt i fråga om försäkringar, till dess att 
ytterligare ansökningar om kapacitet på samma järnvägsnät inkommer.

Ändringsförslag 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Medlemsstaterna får undanta 
järnvägsinfrastruktur vars spårvidd 
avviker från spårvidden i EU:s allmänna 
nät, som är fristående och som används 
enbart för regional godstrafik från 
tillämpningen av kapitel II, III och IV.

Or. en

Motivering

Företag som omfattas av artikel 1 c i direktiv 2001/14/EG och deras struktur och 
affärsintressen avviker från de viktigaste infrastruktur- och driftsföretagen i medlemsstaterna. 
EU-lagstiftningen kan inte störa och bli en börda för affärsverksamheten hos regionala 
operatörer som använder bred spårvidd och som medför ett ekonomiskt och socialt mervärde 
för den regionala och lokala ekonomin. Medlemsstaterna bör undanta denna sorts nät och 
operatörer från tillämpningen av kapitel II, III och IV och lämna en marginal avseende 
enskilda beslut som fattas på grundval av specifika villkor för vissa företag.

Ändringsförslag 262
Roberts Zīle
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får undanta fordon 
som drivs eller som är avsedda att drivas 
till och från tredjeländer på ett nät vars 
spårvidd avviker från den normala i EU:s 
allmänna nät från tillämpningen av 
artikel 31.5.

Or. en

Ändringsförslag 263
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får besluta om andra 
perioder och tidsfrister för tilldelning av 
kapacitet än de som fastställs i 
artikel 43.1, bilaga VIII punkt 4 b och 
bilaga IX för järnvägssträckor som ska 
fastställas i samarbete med tredjeländer 
på ett nät vars spårvidd avviker från den 
normala i EU:s allmänna nät.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tar i beaktande den specifika situationen i de baltiska staterna där 
spårvidden, 1 520 mm, avviker från spårvidden hos resten av EU:s järnvägsnät.

Ändringsförslag 264
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Lokala och regionala fristående 
järnvägsnät för persontrafik.

a) Lokala och regionala fristående 
järnvägsnät för persontrafik och de 
järnvägsföretag som kör tåg på dessa nät.

Or. en

Motivering

Komplettering och förtydligande av vad som omfattas av eventuella undantag.

Ändringsförslag 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Lokala och regionala fristående 
järnvägsnät för persontrafik.

a) Lokala och regionala fristående
järnvägsnät för person- och godstrafik.

Or. en

Ändringsförslag 266
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Järnvägsnät som enbart är avsedda att 
användas för stads- och förortstjänster för 
persontrafik.

b) Järnvägsnät som används enbart för 
stads- och förortstjänster för persontrafik 
på järnväg och uteslutande av ett 
järnvägsföretag och som inte omfattas av 
bestämmelserna i punkt 1 till dess att en 
annan sökande ansöker om kapacitet på 
det järnvägsnätet.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga vilken sorts regionala nät och tjänster för 
persontrafik som kan undantas under förutsättning att de inte omfattas av bestämmelserna i 
punkt 1.

Ändringsförslag 267
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Järnvägsnät som enbart är avsedda att 
användas för stads- och förortstjänster för 
persontrafik.

b) Järnvägsnät som används enbart för 
stads- och förortstjänster för persontrafik.

Or. en

Ändringsförslag 268
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Privatägd järnvägsinfrastruktur som 
endast används av ägaren till 
järnvägsinfrastrukturen för egen 
godstransport.

d) privatägd järnvägsinfrastruktur som 
används enbart för infrastrukturförvaltarens 
egen godstrafik och av de berörda 
järnvägsföretagen,

Or. en

Motivering

Komplettering och förtydligande av undantaget.

Ändringsförslag 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med undantag av artiklarna 6.1, 10, 11, 
12 och 28 är detta direktiv inte tillämpligt 
på företag, vars verksamhet på järnväg är 
begränsad till att tillhandahålla endast 
pendeltrafiktjänster för befordran av 
motorfordon genom tunneln under 
Engelska kanalen och 
transportverksamhet i form av 
pendeltrafiktjänster genom tunneln under 
Engelska kanalen.

4. Med undantag av artiklarna 6.1, 10, 11, 
12 och 28 är detta direktiv inte tillämpligt 
på transportverksamhet genom tunneln 
under Engelska kanalen eller företag som 
bedriver denna verksamhet.

Or. fr

Motivering

De nuvarande direktiven är inte anpassade till tunneln under Engelska kanalen, vilken 
konstruerades utifrån en privat juridisk och ekonomisk modell som bygger på 
självfinansiering utan hjälp från offentliga medel och som kräver löpande forskning om 
prestandan och tillträde för nya aktörer. Detta ändringsförslag förenklar och klargör det 
undantag som transportverksamhet genom tunneln omfattas av.

Ändringsförslag 270
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller 
företag som särskilt ansvarar för att 
anlägga, förvalta och underhålla 
järnvägsinfrastruktur, inklusive
trafikledning, trafikstyrning och
signalering. Infrastrukturförvaltarens 
uppgifter med avseende på järnvägsnät 
eller del av ett järnvägsnät får tilldelas 
olika organ eller företag.

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller 
företag vars uppgifter inkluderar att 
anlägga, förvalta, underhålla och investera 
i järnvägsinfrastruktur, säkerhetsfrågor,
trafikledning, trafikstyrning, signalering 
och allt som hör till detta. 
Infrastrukturförvaltaren ska fatta beslut 
om fastställande av tåglägen, bedömning 
av tillgänglig kapacitet och efterföljande 
tilldelning av tåglägen samt fastställande 
och uttag av infrastrukturavgifter i 
enlighet med detta.
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Or. en

Motivering

Alla relaterade nyckelfunktioner, inklusive tilldelning av tåglägen som en sista fas i syfte att 
garantera att det godkända järnvägsföretagets verksamhet på det berörda nätet är säker och 
tillförlitlig, tillhör infrastrukturförvaltarens uppgifter. Infrastrukturförvaltaren är ansvarig
för att välja operativ modell.

Ändringsförslag 271
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller 
företag som särskilt ansvarar för att 
anlägga, förvalta och underhålla 
järnvägsinfrastruktur, inklusive 
trafikledning, trafikstyrning och 
signalering. Infrastrukturförvaltarens 
uppgifter med avseende på järnvägsnät 
eller del av ett järnvägsnät får tilldelas 
olika organ eller företag.

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller 
företag som varken är en del av ett företag 
enligt led 1 eller direkt eller indirekt 
kopplat till detta företag, och som särskilt 
ansvarar för att anlägga, förvalta och 
underhålla järnvägsinfrastruktur, inklusive 
trafikledning, trafikstyrning och 
signalering. Infrastrukturförvaltarens 
uppgifter med avseende på järnvägsnät 
eller del av ett järnvägsnät får tilldelas 
olika organ eller företag.

Or. nl

Ändringsförslag 272
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller 
företag som särskilt ansvarar för att 
anlägga, förvalta och underhålla 
järnvägsinfrastruktur, inklusive 
trafikledning, trafikstyrning och 
signalering. Infrastrukturförvaltarens 

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller 
företag som särskilt ansvarar för att 
anlägga, förvalta och underhålla 
järnvägsinfrastruktur, inklusive 
trafikledning, trafikstyrning och 
signalering. Infrastrukturförvaltarens
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uppgifter med avseende på järnvägsnät 
eller del av ett järnvägsnät får tilldelas 
olika organ eller företag.

viktigaste uppgifter är att fatta beslut om 
tilldelning av tåglägen, vilket innefattar 
både fastställande av tåglägen, 
bedömning av tillgänglighet och 
tilldelning av enskilda tåglägen, och att 
fatta beslut om infrastrukturavgifter, 
vilket innefattar fastställande och uttag av 
avgifterna, samt om 
infrastrukturinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 273
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller 
företag som särskilt ansvarar för att 
anlägga, förvalta och underhålla 
järnvägsinfrastruktur, inklusive 
trafikledning, trafikstyrning och 
signalering. Infrastrukturförvaltarens 
uppgifter med avseende på järnvägsnät 
eller del av ett järnvägsnät får tilldelas 
olika organ eller företag.

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller 
företag som särskilt ansvarar för att 
anlägga, förvalta och underhålla 
järnvägsinfrastruktur, inklusive 
trafikledning, trafikstyrning och 
signalering. Infrastrukturförvaltarens 
uppgifter med avseende på järnvägsnät 
eller del av ett järnvägsnät får tilldelas 
olika organ eller företag. Dessa uppgifter 
är: beslutsfattande avseende tilldelning av 
tåglägen inbegripet både fastställande och 
bedömning av tillgänglighet samt 
tilldelning av individuella tåglägen, 
beslutsfattande avseende 
infrastrukturavgifter, inklusive 
fastställande och uppbörd av avgifterna, 
utan att detta inverkar på bestämmelserna 
i artikel 29.1, och investeringar i 
infrastruktur.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag avspeglar föredragandens önskan att flytta definitionen av väsentliga 
uppgifter från bilaga II till definitionen av termen ”infrastrukturförvaltare” och inför en 
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hänvisning till artikel 29.1 om fastställande och uppbörd av avgifter, enligt vilken dessa 
avgifter får fastställas av de nationella parlamenten i de fall detta är tillåtet enligt 
konstitutionell rätt. (Se ändringsförslaget till artikel 29.1).

Ändringsförslag 274
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) regleringsorgan: en myndighet som i 
en medlemsstat övervakar att den 
relevanta lagstiftningen tillämpas korrekt, 
som inte på något sätt berörs av politiska 
beslut och som är helt oberoende av 
företag, särskilt de företag som avses i 
led 1 och 2, liksom av det behöriga 
ministeriet i samma medlemsstat. 

Or. nl

Ändringsförslag 275
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Institutionellt oberoende: uppdelning 
i två separata juridiska personer som inte 
tillhör samma företag.

Or. en

Ändringsförslag 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) internationell persontrafik: persontrafik 
där tåget passerar minst en medlemsstats 
gräns och vars främsta syfte är att befordra 
passagerare mellan stationer i skilda 
medlemsstater. Tåget får kopplas ihop 
och/eller isär och olika sektioner får ha 
olika ursprung och olika destination, 
förutsatt att alla vagnar passerar minst en 
gräns.

5) internationell persontrafik: persontrafik 
där tåget passerar minst en medlemsstats 
gräns och vars främsta syfte är att befordra 
passagerare mellan stationer i skilda 
medlemsstater. Tåget får kopplas ihop 
och/eller isär och olika sektioner får ha 
olika ursprung och olika destination, 
förutsatt att alla vagnar passerar minst en 
gräns. Stadstrafik, förortstrafik och 
regional gränsöverskridande trafik som 
omfattas av förordning (EG) 
nr 1370/2007 klassas inte som 
internationell persontrafik.

Or. fr

Motivering

Stadstrafik, förortstrafik och regional gränsöverskridande trafik som omfattas av förordning 
(EG) nr 1370/2007 bör inte klassas som internationell persontrafik, eftersom denna trafik har 
samma funktion och tillgodoser samma lokala behov som annan stadstrafik, förortstrafik och 
regional trafik.

Ändringsförslag 277
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) internationell persontrafik: persontrafik 
där tåget passerar minst en medlemsstats 
gräns och vars främsta syfte är att befordra 
passagerare mellan stationer i skilda 
medlemsstater. Tåget får kopplas ihop 
och/eller isär och olika sektioner får ha 
olika ursprung och olika destination, 
förutsatt att alla vagnar passerar minst en 
gräns.

5) internationell persontrafik: persontrafik 
där tåget passerar minst en medlemsstats 
gräns och vars främsta syfte är att befordra 
passagerare mellan stationer i skilda 
medlemsstater, med undantag för regional 
trafik i en gränsregion. Tåget får kopplas 
ihop och/eller isär och olika sektioner får 
ha olika ursprung och olika destination, 
förutsatt att alla vagnar passerar minst en 
gräns.

Or. fr
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Motivering

Begreppet region bör tolkas geografiskt.

Ändringsförslag 278
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) stads- och förortstrafik: transporter som 
utförs för att tillgodose transportbehoven 
inom en stadskärna eller en storstadsregion 
samt transportbehov mellan denna 
storstadsregion och omgivande områden.

6) stads- och förortstrafik: 
järnvägstransporter som utförs på ett nät 
och som inte är sådana spårbaserade 
transportsätt som tunnelbana eller 
spårvagn, för att tillgodose 
transportbehoven inom en stadskärna eller 
en storstadsregion samt transportbehov 
mellan denna storstadsregion och 
omgivande områden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett förtydligande för att identifiera de relaterade järnvägsnäten och 
de järnvägstjänster som tillhandahålls på dessa nät.

Ändringsförslag 279
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) regional trafik: transporter som utförs 
för att tillgodose transportbehoven i en 
region.

7) regional trafik: transporter som utförs 
för att tillgodose transportbehoven i en 
eller flera regioner i en medlemsstat eller i 
gränsregioner mellan två medlemsstater.

Or. fr
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Motivering

Begreppet region bör tolkas geografiskt.

Ändringsförslag 280
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) transit: passage genom unionens 
territorium utan att lasta eller lossa gods 
och/eller utan att ta upp eller lämna av 
passagerare på unionens territorium.

8) transit: gods- och/eller
persontransporter med avgångs- och 
ankomstort utanför unionens territorium.

Or. en

Ändringsförslag 281
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) sökande: ett järnvägsföretag och andra 
fysiska eller juridiska personer, såsom till 
exempel behöriga myndigheter enligt 
förordning (EG) nr 1370/2007 och 
befraktare, speditörer samt operatörer för 
kombinerade transporter, som har ett 
allmännyttigt eller kommersiellt intresse av 
att ansöka om infrastrukturkapacitet.

12) sökande: ett järnvägsföretag och andra 
fysiska eller juridiska personer, såsom till 
exempel behöriga myndigheter enligt 
förordning (EG) nr 1370/2007 och 
befraktare, speditörer samt operatörer för 
kombinerade transporter, som har ett 
allmännyttigt eller kommersiellt intresse av 
att ansöka om infrastrukturkapacitet om 
detta föreskrivs i nationell lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Järnvägsföretag bör själva få organisera sina transportplaner och medlemsstaterna bör 
ansvara för att fastställa kriterierna för definitionen av godkända sökande. 
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Ändringsförslag 282
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) sökande: ett järnvägsföretag och 
andra fysiska eller juridiska personer, 
såsom till exempel behöriga myndigheter 
enligt förordning (EG) nr 1370/2007 och 
befraktare, speditörer samt operatörer för 
kombinerade transporter, som har ett 
allmännyttigt eller kommersiellt intresse av 
att ansöka om infrastrukturkapacitet.

(12) sökande: ett godkänt järnvägsföretag 
som har ett allmännyttigt eller 
kommersiellt intresse av att ansöka om 
infrastrukturkapacitet för 
tillhandahållande av järnvägstrafik.

Or. en

Motivering

Eftersom det krävs särskild teknisk kompetens för att förfoga över kapacitet och samtidigt se 
till att tilldelningen av nätkapaciteten är konsekvent samt undvika missbruk och handel med 
spårrättigheter är det enbart godkända järnvägsföretag som uppfyller kraven på sökande. 
Andra eventuella sökande förutom järnvägsföretag, såsom aktörer som utför godstransporter 
eller pakettjänsteföretag, uppfyller inte kraven i artikel 15 i förordning (EU) nr 913/2010.

Ändringsförslag 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) sökande: ett järnvägsföretag och andra 
fysiska eller juridiska personer, såsom till 
exempel behöriga myndigheter enligt 
förordning (EG) nr 1370/2007 och 
befraktare, speditörer samt operatörer för 
kombinerade transporter, som har ett 
allmännyttigt eller kommersiellt intresse av 
att ansöka om infrastrukturkapacitet.

12) sökande: ett järnvägsföretag med 
tillstånd och, i medlemsstater som 
tillhandahåller en sådan möjlighet, andra 
fysiska eller juridiska personer, såsom till 
exempel behöriga myndigheter enligt 
förordning (EG) nr 1370/2007 och 
befraktare, speditörer samt operatörer för 
kombinerade transporter, som har ett 
allmännyttigt eller kommersiellt intresse av 
att ansöka om infrastrukturkapacitet för att 
erbjuda järnvägstjänster på ifrågavarande 
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territorium.

Or. de

Motivering

Oriktig konsolidering. Lydelsen motsvarar direktiv 2001/14/EG. Om andra än 
järnvägsföretag får ansöka om tåglägen leder det inte alls till någon ytterligare kapacitet. 
Tvärtom: det kommer endast att öppna dörren på vid gavel för handeln med den knappa 
tillgången på tåglägen. Priserna på tåglägen kan som ett resultat av detta förväntas stiga. Det 
skulle innebära högre kostnader för dem som använder allmännyttiga tjänster.

Ändringsförslag 284
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) sökande: ett järnvägsföretag och andra 
fysiska eller juridiska personer, såsom till 
exempel behöriga myndigheter enligt 
förordning (EG) nr 1370/2007 och 
befraktare, speditörer samt operatörer för 
kombinerade transporter, som har ett 
allmännyttigt eller kommersiellt intresse av 
att ansöka om infrastrukturkapacitet.

12) sökande: ett järnvägsföretag med 
tillstånd och, i medlemsstater som i sin 
nationella lagstiftning tillhandahåller en 
sådan möjlighet, andra fysiska eller 
juridiska personer, såsom till exempel 
behöriga myndigheter enligt förordning 
(EG) nr 1370/2007 och befraktare, 
speditörer samt operatörer för kombinerade 
transporter, som har ett allmännyttigt eller 
kommersiellt intresse av att ansöka om 
infrastrukturkapacitet för att erbjuda 
järnvägstjänster på ifrågavarande 
territorium.

Bestämmelserna i artikel 5 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 913/2010 om ett 
europeiskt järnvägsnät för 
konkurrenskraftig godstrafik1 ska gälla 
för godstrafiken på de korridorer som 
inrättats för ändamålet.
________________
EUT L 276, 20.10.2010, s. 22.

Or. de
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Motivering

Enligt gällande lagstiftning får medlemsstaterna själva bestämma om andra fysiska eller 
juridiska personer får ansöka om infrastrukturkapacitet. Endast för godskorridorer som 
inrättats med stöd av förordning (EU) nr 913/2010 gjordes denna bestämmelse allmängiltig, 
med entydiga föreskrifter för den händelse att kapaciteten inte skulle utnyttjas. 

Ändringsförslag 285
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a) Regleringsmyndigheten är en 
fristående och oberoende myndighet som 
ska inrättas i varje medlemsstat enligt de 
villkor som fastställs i artikel 55 i detta 
direktiv. 

Or. fr

Motivering

Konkurrens kan endast vara ett sätt att tillgodose samhällets och dess representanters krav 
och inte ett mål i sig. Idén om att främja tjänster i allmänhetens intresse gör att dessa mål 
måste omformuleras, och i detta sammanhang spelar regleringsmyndigheterna en central 
roll.

Ändringsförslag 286
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21 a) nödvändig anläggning: en 
anläggning där följande villkor uppfylls 
kumulativt:
- företaget som driver anläggningen, dvs. 
tjänsteleverantören, har en dominerande 
ställning på respektive marknad,
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– tjänsteleverantören har teknisk 
kapacitet för att ge tillträde,
– nekat tillträde till anläggningen kan 
förväntas slå ut all konkurrens eftersom 
det är fysiskt eller ekonomiskt omöjligt att 
uppföra en likadan anläggning,
– anläggningen är nödvändig för att ett 
lika effektivt järnvägsföretag ska kunna 
utföra sin verksamhet och
– det finns inga objektiva skäl för att 
vägra tillträde till anläggningen.
En nödvändig anläggning kan drivas av 
såväl en infrastrukturförvaltare, ett 
järnvägsföretag eller tredje part.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande av “nödvändig anläggning” är av intresse för alla parter i syfte att undvika 
eventuella problem vid tolkningen av detta begrepp i framtiden.

Ändringsförslag 287
Mathieu Grosch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21a) nödvändig anläggning: en 
anläggning där följande villkor uppfylls 
kumulativt:
– tjänsten är nödvändigt för att ett 
järnvägsföretag, i synnerhet nya 
konkurrenter, ska verka effektivt,
– tjänsteleverantören har kapacitet och 
teknisk förmåga att ge tillträde enligt 
ekonomiska och socialt relaterade villkor,
– nekat tillträde till anläggningen kan 
förväntas slå ut all konkurrens eftersom 
det är fysiskt eller ekonomiskt omöjligt att 
uppföra en likadan anläggning,
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Or. en

Motivering

Denna definition är en välavvägd strategi eftersom den beaktar båda parters intressen. Å ena 
sidan bidrar den till rättvis konkurrens genom att förhindra att företag driver anläggningar 
på ett sätt som diskriminerar nya konkurrenter genom att man inte ger dem tillträde till 
nödvändiga anläggningar. Å andra sidan ska företag som tillhandahåller nödvändiga 
anläggningar inte tvingas till något som är kapacitetsmässigt eller tekniskt omöjligt.

Ändringsförslag 288
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
järnvägsföretag som direkt eller indirekt 
ägs eller kontrolleras av medlemsstaterna
när det gäller förvaltning, administration 
och intern kontroll över frågor som gäller 
administration, ekonomi och bokföring ska 
ha en oberoende ställning som innebär att 
de ska hålla i synnerhet tillgångar, budget 
och bokföring åtskilda från statens.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
järnvägsföretag när det gäller förvaltning, 
administration och intern kontroll över 
frågor som gäller administration, ekonomi 
och bokföring, oavsett ägarförhållanden,
ska ha en oberoende ställning som innebär 
att de ska hålla i synnerhet tillgångar, 
budget och bokföring åtskilda från 
infrastrukturförvaltarens.

Or. en

Motivering

Detta krav på järnvägsföretag måste följas oavsett om företagen är privatägda eller offentliga 
och i förhållande till infrastrukturförvaltarens uppgifter och verksamhet.

Ändringsförslag 289
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Infrastrukturförvaltaren ska med 
iakttagande av den ram och de specifika 

2. Infrastrukturförvaltaren ska med 
iakttagande av den ram och de specifika 
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regler för avgifter och tilldelning som 
medlemsstaterna fastställer ha ansvaret för 
sin egen förvaltning, administration och 
interna kontroll.

regler för avgifter och tilldelning som 
medlemsstaterna fastställer ha ansvaret för 
sin egen förvaltning, administration och 
interna kontroll, det vill säga som 
oberoende verksamhet själv ombesörja 
verksamhetens alla tjänster.

Or. nl

Motivering

Tillägget syftar till att öka infrastrukturförvaltarens oberoende. En infrastrukturförvaltare 
bör kunna ombesörja alla tjänster som en självständig verksamhet behöver för att kunna 
fungera väl. Hit hör bland annat en egen finansiell, juridisk och strategisk tjänst samt en IT-
tjänst. 

Ändringsförslag 290
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Infrastrukturförvaltarna ska 
ombesörja sina egna informationstjänster 
för att man ska kunna säkra att 
kommersiellt känslig information skyddas 
tillräckligt väl.

Or. nl

Motivering

För att garantera verkligt oberoende gentemot en övergripande organisation och andra 
företag är det viktigt att varje infrastrukturförvaltare kontrollerar sin egen IT-tjänst.

Ändringsförslag 291
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska också se till att 
både järnvägsföretagen och 
infrastrukturförvaltarna, som inte är helt 
oberoende av varandra, ansvarar för sin 
egen personalpolitik.

Or. nl

Motivering

Eftersom infrastrukturförvaltarna ska kunna fatta oberoende beslut måste de även bära 
fullständigt ansvar för sin egen personalpolitik. En personalpolitik som inte är helt oberoende 
äventyrar detta. 

Ändringsförslag 292
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltning av järnvägsföretagen enligt 
kommersiella principer

Förvaltning av järnvägsföretagen

Or. en

Motivering

Allmänna makroekonomiska mål tas inte i beaktande, och inte heller det faktum att 
järnvägstransporter och järnvägsinfrastrukturtjänster är en del av tjänsterna i allmänhetens 
intresse och är därför inte begränsade av de kommersiella principerna. Medlemsstaterna 
följer inte heller längre dessa principer när de fattar beslut om fastställande av allmän 
trafikplikt.

Ändringsförslag 293
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska göra det möjligt för 
järnvägsföretagen att anpassa sin 
verksamhet till marknaden och genomföra 
denna verksamhet på sina ledningsorgans 
ansvar för att kunna erbjuda effektiva och 
lämpliga transporter till lägsta möjliga 
kostnad för den servicekvalitet som krävs.

1. Medlemsstaterna ska göra det möjligt för 
järnvägsföretagen att anpassa sin 
verksamhet till marknaden och erbjuda 
tillförlitliga och lämpliga 
järnvägstransporter inklusive den 
allmänna trafikplikten inom ramen för 
järnvägstransporter som en tjänst i 
allmänhetens intresse.

Or. en

Motivering

En omställning inom järnvägsföretagen till en lämplig marknadsorientering får inte äventyra 
deras allmänna trafikplikt inom ramen för det kontrakt som ingåtts med medlemsstaten i 
fråga.

Ändringsförslag 294
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretag ska drivas enligt de 
principer som gäller för kommersiella 
företag, oberoende av ägarförhållandena i 
järnvägsföretagen. Detta ska också gälla 
de åtaganden i fråga om allmän 
trafikplikt som ålagts dem av 
medlemsstater och för de avtal om allmän 
trafik som de sluter med de behöriga 
myndigheterna i staten.

Järnvägsföretagens styrelser ska vara 
ensamt ansvariga för förvaltningen av 
företaget och sträva efter att beakta 
aktieägarnas, de anställdas och 
allmänhetens intressen.

Or. en

Motivering

Eftersom det hänvisas till ett företags funktion och uppgifter bör styrelsens ansvarsområde 
definieras tydligare. Styrelser i alla företag ska agera i aktieägarnas och allmänhetens 
intresse, i vilken form och enligt vilka riktlinjer detta än sker.
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Ändringsförslag 295
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Järnvägsföretag ska själva fastställa 
planer för sin verksamhet inklusive 
investeringar och ekonomiska program.
Sådana planer ska utformas i syfte att 
uppnå ekonomisk jämvikt i företagen och 
i fråga om övriga tekniska, ekonomiska 
och finansiella mål för verksamheten. De 
ska också ange metoden för uppnåendet 
av dessa mål.

2. Järnvägsföretag ska själva fastställa 
planer för sin verksamhet inklusive 
investeringar och ekonomiska program.

Or. en

Motivering

Till följd av förtydligandet i punkt 1 är den andra meningen överflödig.

Ändringsförslag 296
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Järnvägsföretag ska själva fastställa 
planer för sin verksamhet inklusive 
investeringar och ekonomiska program. 
Sådana planer ska utformas i syfte att 
uppnå ekonomisk jämvikt i företagen och 
i fråga om övriga tekniska, ekonomiska 
och finansiella mål för verksamheten. De
ska också ange metoden för uppnåendet av 
dessa mål.

2. Järnvägsföretag ska själva fastställa 
planer för sin verksamhet inklusive 
investeringar och ekonomiska program. 
Sådana planer ska utformas så att de 
uppnår ekonomisk jämvikt och övriga 
tekniska, ekonomiska och finansiella mål 
för verksamheten i syfte att säkra högsta 
möjliga effektivitet, ändamålsenlighet och 
konkurrenskraft. Deras budgetar ska 
ange och ta hänsyn till metoden för 
uppnåendet av dessa mål.

Or. es
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Motivering

Det är viktigt att fastställa mål i syfte att nå ekonomisk jämvikt, men dessa måste gå hand i 
hand med tydliga kriterier för att säkra effektivitet, ändamålsenlighet, konkurrenskraft och 
förbättrade tjänster.

Ändringsförslag 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) etablera ny verksamhet inom områden 
som har anknytning till järnvägsdriften.

e) etablera ny verksamhet inom områden 
som har anknytning till järnvägsdriften 
utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att se till att framväxten av ny verksamhet som gynnar 
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag inte strider mot bestämmelserna i direktivet.

Ändringsförslag 298
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om medlemsstaten direkt eller indirekt 
äger eller kontrollerar järnvägsföretaget 
ska dess kontrollrättigheter i förhållande 
till ledningen inte vara större än de 
ledningsrelaterade rättigheter som enligt 
nationell bolagsrätt tillerkänns aktieägare 
i privata aktiebolag. Riktlinjer för policyn, 
som nämns i punkt 3, vilka staten kan 
fastställa för företag när det gäller 
utövande av aktieägarkontroll, ska endast 
vara av generell natur och får inte vara 

utgår
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ett hinder för specifika affärsbeslut som 
fattas av ledningen.

Or. fr

Motivering

Det bör vara medlemsstaternas uppgift att fastställa de nationella företagens status. 
Dessutom bör inte den offentliga förvaltningen straffas för de fel som på senare tid orsakats 
av privata aktörers opportunistiska förvaltning och som ledde till den aktuella finansiella och 
ekonomiska krisen.

Ändringsförslag 299
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om medlemsstaten direkt eller indirekt 
äger eller kontrollerar järnvägsföretaget 
ska dess kontrollrättigheter i förhållande 
till ledningen inte vara större än de 
ledningsrelaterade rättigheter som enligt 
nationell bolagsrätt tillerkänns aktieägare 
i privata aktiebolag. Riktlinjer för policyn, 
som nämns i punkt 3, vilka staten kan 
fastställa för företag när det gäller 
utövande av aktieägarkontroll, ska endast 
vara av generell natur och får inte vara 
ett hinder för specifika affärsbeslut som 
fattas av ledningen.

utgår

Or. en

Motivering

Styrelsen är helt ansvarig för att aktieägarnas önskningar respekteras vid genomförandet av 
lämpliga riktlinjer.

Ändringsförslag 300
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskiljande av förvaltningen av 
infrastrukturen från transportverksamheten 
och av olika typer av 
transportverksamheter

Särskiljande av förvaltningen av 
infrastrukturen från transportverksamheten

Or. en

Motivering

Syftet med att sammanföra de tre befintliga direktiven är inte att lägga till nya kriterier för 
särskiljande utöver de som redan har fastställts.

Ändringsförslag 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särredovisning Effektiv åtskillnad

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa rubriken, i syfte att möjliggöra en effektiv åtskillnad 
(juridisk, organisatorisk och beslutsmässig) mellan infrastrukturförvaltaren och 
transportföretagen, eftersom detta är en förutsättning för att marknaden ska kunna öppnas 
och för att ett verkligt europeisk järnvägsnät ska kunna skapas.

Ändringsförslag 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särredovisning Transparent särskiljning av redovisning

Or. en

Ändringsförslag 303
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
separata resultat- och balansräkningar förs 
och offentliggörs dels för verksamhet som 
avser järnvägsföretags tillhandahållande av 
transporttjänster dels för verksamhet som 
avser förvaltningen av 
järnvägsinfrastruktur. Allmänna medel som 
utbetalas till det ena av dessa två 
verksamhetsområden får inte överföras till 
det andra.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
separata resultat- och balansräkningar förs 
och offentliggörs dels för verksamhet som 
avser järnvägsföretags tillhandahållande av 
transporttjänster dels för verksamhet som 
avser förvaltningen av 
järnvägsinfrastruktur. Allmänna medel som 
utbetalas till det ena av dessa två 
verksamhetsområden får inte överföras till 
det andra om de inte utgör ersättning för 
allmän trafikplikt inom ramen för 
transporttjänster som tjänster i 
allmänhetens intresse.

Or. en

Motivering

Sådana överföringar får endast göras efter uttryckligt godkännande och i de fall då ett 
järnvägsföretag har rätt att utnyttja ett specifikt järnvägsnät för att fullgöra sin allmänna 
trafikplikt.

Ändringsförslag 304
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
separata resultat- och balansräkningar förs 
och offentliggörs dels för verksamhet som 
avser järnvägsföretags tillhandahållande av 
transporttjänster dels för verksamhet som 
avser förvaltningen av 
järnvägsinfrastruktur. Allmänna medel som 
utbetalas till det ena av dessa två 
verksamhetsområden får inte överföras till 
det andra.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
separata resultat- och balansräkningar förs 
och offentliggörs dels för verksamhet som 
avser järnvägsföretags tillhandahållande av 
transporttjänster dels för verksamhet som 
avser förvaltningen av 
järnvägsinfrastruktur. Allmänna medel och 
avgifter för tillträde till järnvägsspår som 
utbetalas till det ena av dessa två 
verksamhetsområden får inte överföras till 
det andra.

Or. en

Ändringsförslag 305
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får även bestämma att 
denna åtskillnad kräver att det ska finnas 
speciella avdelningar inom ett enda företag 
eller att infrastrukturen och 
transporttjänster ska förvaltas av särskilda 
enheter.

2. Medlemsstaterna får även bestämma att 
denna åtskillnad kräver att det ska finnas 
speciella avdelningar inom ett enda företag 
eller att infrastrukturen och 
transporttjänster ska förvaltas av särskilda 
enheter. Vid strukturell uppdelning bör de 
alternativ som garanterar 
konkurrensutveckling, fortsatta 
investeringar och ett kostnadseffektivt 
tillhandahållande av tjänster föredras.

Or. fr

Motivering

Det är fortfarande möjligt att göra en strukturell åtskillnad mellan 
infrastruktursförvaltningen och tillhandahållandet av tjänster.
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Ändringsförslag 306
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att inkomst 
från infrastrukturavgifter, överskott från 
annan kommersiell verksamhet och statlig 
finansiering av infrastrukturförvaltaren 
inte överförs till annan juridisk person.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse säkerställer att järnvägsföretag, i de fall då infrastrukturförvaltaren inte 
är särskiljd från detta företag, inte tjänar på en överföring av vinst från 
infrastrukturförvaltaren som stöd till annan affärsverksamhet, eftersom detta skulle ge 
företaget en otillbörlig fördel över dess konkurrenter och således leda till att marknaden 
störs.

Ändringsförslag 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att inkomst 
från infrastrukturavgifter, överskott från 
annan kommersiell verksamhet och statlig 
finansiering av infrastrukturförvaltaren
inte överförs till annan juridisk person.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse säkerställer att järnvägsföretag, i de fall då infrastrukturförvaltaren inte 
är särskiljd från detta företag, inte tjänar på en överföring av vinst från 
infrastrukturförvaltaren som stöd till annan affärsverksamhet, eftersom detta skulle ge 
företaget en otillbörlig fördel över dess konkurrenter och således leda till att marknaden 
störs.
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Ändringsförslag 308
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
separata resultaträkningar och 
balansräkningar upprättas och offentliggörs
å ena sidan för verksamhet som avser
tillhandahållande av godstransport på 
järnväg och, å andra sidan, för 
verksamhet som avser tillhandahållande 
av persontrafik. Allmänna medel som 
utbetalas till verksamhet som rör transport i 
allmänhetens tjänst ska redovisas separat 
för varje avtal om allmän trafik i tillämplig 
bokföring och får inte överföras till 
verksamhet som rör andra 
transporttjänster eller andra
verksamheter.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
separata resultaträkningar och 
balansräkningar upprättas och offentliggörs
för tillhandahållande av transport på 
järnväg. Allmänna medel som utbetalas till 
verksamhet som rör transport i 
allmänhetens tjänst ska redovisas separat 
för varje avtal om allmän trafik i tillämplig 
bokföring över järnvägsföretagets
verksamheter.

Or. en

Motivering

För mycket fokus på företag som kan följa de allmänna reglerna för att upprätta sina egna 
budgetposter: transparens och åtskillnad av kommersiella inkomster och statliga eller privata 
bidragsinflöden är tillräckligt för att tydligt redovisa varje berörd verksamhet.

Ändringsförslag 309
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bokföringen för de olika
verksamhetsområdena som avses i 
punkterna 1 och 3 ska göras på ett sätt som 
medger övervakning av förbudet mot 
överföring av allmänna medel från ett 

4. För att säkerställa fullständig 
transparens i infrastrukturkostnaderna 
ska bokföringen för de olika
verksamhetsområden som avses i 
punkterna 1, 2a och 3 göras på ett sätt som 
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verksamhetsområde, för vilket de 
utbetalats, till ett annat.

medger övervakning av förbudet mot 
överföring av inkomster från 
infrastrukturavgifter och överskott från 
annan kommersiell verksamhet och från
allmänna medel som har betalats ut till
infrastrukturförvaltaren till ett annat
verksamhetsområde.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag säkerställer man att det går att kontrollera efterlevnaden av 
förbudet mot att överföra inkomster från infrastrukturförvaltaren till andra 
verksamhetsområden. Förbudet innebär att inget järnvägsföretag kan få en konkurrensfördel.

Ändringsförslag 310
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bokföringen för de olika 
verksamhetsområdena som avses i 
punkterna 1 och 3 ska göras på ett sätt som 
medger övervakning av förbudet mot 
överföring av allmänna medel från ett 
verksamhetsområde, för vilket de 
utbetalats, till ett annat.

4. Bokföringen för de olika 
verksamhetsområdena som avses i 
punkterna 1 och 3 ska göras på ett sätt som 
medger övervakning av förbudet mot 
överföring av allmänna medel och 
spåravgifter från ett verksamhetsområde, 
för vilket de utbetalats, till ett annat. I detta 
syfte ska infrastrukturförvaltaren 
offentliggöra uppgifter om sina inkomster 
och då skilja på inkomster från allmänna 
medel och inkomster från spåravgifter, 
samt definiera vilka investeringar som har 
gjorts i underhåll, förnyelse av 
järnvägsinfrastruktur och 
järnvägsanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bokföringen för de olika
verksamhetsområdena som avses i 
punkterna 1 och 3 ska göras på ett sätt som 
medger övervakning av förbudet mot 
överföring av allmänna medel från ett 
verksamhetsområde, för vilket de 
utbetalats, till ett annat.

4. För att säkerställa fullständig 
transparens i infrastrukturkostnaderna 
ska bokföringen för de olika
verksamhetsområden som avses i 
punkterna 1, 2a och 3 göras på ett sätt som 
medger övervakning av förbudet mot 
överföring av inkomster från 
infrastrukturavgifter och överskott från 
annan kommersiell verksamhet och från
allmänna medel som har betalats ut till
infrastrukturförvaltaren för ett annat
verksamhetsområde.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag säkerställer man att det går att kontrollera förbudet mot att 
överföra inkomster från infrastrukturförvaltaren till andra verksamhetsområden. Förbudet 
innebär att inget järnvägsföretag kan dra nytta av en konkurrensfördel genom att finansiera 
sin järnvägsverksamhet från inkomster som genereras av infrastrukturförvaltaren.

Ändringsförslag 312
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende ifråga om en 
infrastrukturförvaltares väsentliga 
uppgifter

Infrastrukturförvaltarens oberoende

Or. en

Motivering

Eftersom föreliggande lagstiftningstext endast berör infrastrukturförvaltarens oberoende 
gentemot järnvägsföretag finns det inget behov av denna vilseledande och överflödiga titel.
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Ändringsförslag 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillhörighet till en koncern strider inte 
mot föreskrifterna i denna artikel, om det 
säkerställts att företagen är bolagsrättsligt 
oberoende. 

Or. de

Motivering

Nuvarande lydelse är oklar och medger ett flertal olika tolkningar. Det måste göras klart att 
det är tillåtet med en holdingstruktur av det slag som i dag helt lagligt existerar i många av 
unionens länder.

Ändringsförslag 314
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II,
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter som ett rättvist och icke-
diskriminerande tillträde till infrastrukturen 
är beroende av, anförtros organ eller 
företag som själva inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

Or. en

Motivering

Det behövs ingen hänvisning till bilaga II eftersom infrastrukturförvaltarens uppgifter redan 
har definierats.
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Ändringsförslag 315
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
dessa organs och företags organisatoriska 
strukturer måste det kunna påvisas att detta 
mål uppnåtts. Regleringsorganet ska 
övervaka att dessa principer efterlevs 
enligt bestämmelserna i artikel 56.

Or. fr

Motivering

Regleringsorganet måste säkerställa ett rättvist och icke-diskriminerande tillträde till 
grundläggande uppgifter.

Ändringsförslag 316
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende 
av, anförtros organ eller företag som 
själva inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

1. För att kunna garantera ett rättvist och 
icke-diskriminerande tillträde till
järnvägsinfrastruktur ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
infrastrukturförvaltaren, i enlighet med 
artikel 3.2, åtminstone är så oberoende 
som anges i kriterierna i bilaga I a. 
Oberoende av organisatoriska strukturer 
måste det kunna påvisas att detta mål 
uppnåtts.
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Or. en

Ändringsförslag 317
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

För trafikledningen på järnvägsnätet 
krävs det dock ett effektivt samarbete 
mellan järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare.

Or. en

Ändringsförslag 318
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts. Detta 
innebär inte att järnvägsföretagen och 
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infrastrukturförvaltarna inte skulle kunna 
samarbeta nära med avseende på den 
dagliga verksamheten på järnvägsnätet i 
en medlemsstat.

Or. nl

Ändringsförslag 319
Brian Simpson

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende 
av, anförtros organ eller företag som 
själva inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

1. För att kunna garantera ett rättvist och
icke-diskriminerande tillträde till
järnvägsinfrastruktur ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
infrastrukturförvaltaren, i enlighet med 
artikel 3.2, åtminstone är så juridiskt, 
organisatoriskt och beslutsmässigt 
oberoende som anges i kriterierna i 
bilaga I a. Oberoende av organisatoriska 
strukturer måste det kunna påvisas att detta 
mål uppnåtts.

Or. en

Motivering

Målet med en oberoende infrastrukturförvaltare måste kunna garanteras för de väsentliga 
uppgifterna. De minimikriterier för oberoende som fastställs i bilaga 1 a måste respekteras.

Ändringsförslag 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II,
som ett rättvist och icke-diskriminerande 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter som ett rättvist och icke-
diskriminerande tillträde till infrastrukturen 
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tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av de 
organisatoriska strukturerna måste det 
kunna påvisas att detta mål uppnåtts.

är beroende av, anförtros organ eller 
företag som själva inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av de 
organisatoriska strukturerna måste det 
kunna påvisas att detta mål uppnåtts.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att flytta förteckningen över infrastrukturförvaltarnas väsentliga 
uppgifter från bilaga II till denna artikel. 

Ändringsförslag 321
David-Maria Sassoli

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende 
av, anförtros organ eller företag som 
själva inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

1. För att kunna garantera ett rättvist och 
icke-diskriminerande tillträde till
järnvägsinfrastruktur ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
infrastrukturförvaltaren, i enlighet med 
artikel 3.2, åtminstone är så juridiskt, 
organisatoriskt och beslutsmässigt 
oberoende som anges i kriterierna i 
bilaga I a. Oberoende av organisatoriska 
strukturer måste det kunna påvisas att detta 
mål uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 322
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
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uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende av, 
anförtros organ eller företag som själva 
inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts. Detta 
innebär inte att järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare inte kan ha ett 
nära samarbete rörande trafiken på 
järnvägsnätet.

Or. en

Ändringsförslag 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, 
som ett rättvist och icke-diskriminerande 
tillträde till infrastrukturen är beroende 
av, anförtros organ eller företag som 
själva inte tillhandahåller 
järnvägstransporttjänster. Oberoende av 
organisatoriska strukturer måste det kunna 
påvisas att detta mål uppnåtts.

1. För att kunna garantera rättvis och 
icke-diskriminerande tillträde till
järnvägsinfrastruktur ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
infrastrukturförvaltaren, i enlighet med 
artikel 3.2, åtminstone är så oberoende 
som anges i kriterierna i bilaga I a. 
Oberoende av organisatoriska strukturer 
måste det kunna påvisas att detta mål 
uppnåtts.

Or. en

Motivering

Målet med en oberoende infrastrukturförvaltare måste kunna garanteras för de väsentliga 
uppgifterna. De minimikriterier för oberoende som fastställs i bilaga 1 a måste respekteras.

Ändringsförslag 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga II får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår

Or. de

Motivering

Enligt artikel 290 i Lissabonfördraget får delegerade rättsakter användas endast för att 
komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten. De befogenheter 
som kommissionen här föreslås få, nämligen att ändra väsentliga aspekter av 
järnvägspolitiken och järnvägslagstiftningen med hjälp av delegerade rättsakter, går långt 
utöver vad som med fog kunde motivera en befogenhetsöverföring till kommissionen. Därför 
bör ändringarna göras enligt det sedvanliga medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 325
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga II får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att ange infrastrukturförvaltarens uppgifter i en bilaga då de redan 
beskrivs i definitionerna.

Ändringsförslag 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga II får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

De väsentliga uppgifterna är

– beslutsfattande avseende tilldelning av 
tåglägen, inbegripet både fastställande 
och bedömning av tillgänglighet samt 
tilldelning av individuella tåglägen, och
– beslutsfattande avseende fastställande 
och uttag av infrastrukturavgifter, 
inklusive fastställande och uppbörd av 
avgifterna.

Or. it

Motivering

Bilaga II stryks och förteckningen över väsentliga uppgifter införs i denna artikel.

Ändringsförslag 327
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får emellertid på 
järnvägsföretag eller annat organ överlåta 
ansvaret för att bidra till utvecklingen av 
järnvägsinfrastrukturen, 
exempelvis genom investeringar, underhåll 
och finansiering.

Medlemsstaterna får på järnvägsföretag 
eller annat organ överlåta ansvaret för att 
bidra till utvecklingen av 
järnvägsinfrastrukturen, 
exempelvis genom investeringar, underhåll 
och finansiering. Varje medlemsstat ska 
emellertid förbli ansvarig för utvecklingen 
av sin nationella järnvägsinfrastruktur, 
med beaktande av EU:s allmänna mål 
såsom att skapa ett ”gemensamt 
europeiskt järnvägsområde”, säkerställa 
rörlighet och sammodalitet samt minska 
föroreningarna från transportsektorn.

Or. ro
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Motivering

Varje medlemsstat ska förbli ansvarig för utvecklingen av sin nationella 
järnvägsinfrastruktur, med beaktande av EU:s allmänna mål såsom att skapa ett ”gemensamt 
europeiskt järnvägsområde”, säkerställa rörlighet och sammodalitet samt minska 
föroreningarna från transportsektorn.

Ändringsförslag 328
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om infrastrukturförvaltaren inte är 
oberoende i förhållande till samtliga 
järnvägsföretag, i juridisk mening och 
med avseende på organisation eller 
beslutsfattande, ska de uppgifter som 
beskrivs i avsnitt 3 och 4 i kapitel IV 
utföras av ett avgiftsorgan respektive av 
ett tilldelningsorgan som är oberoende i 
förhållande till samtliga järnvägsföretag i 
juridisk mening och med avseende på 
organisation och beslutsfattande.

utgår

Or. en

Motivering

Målet med en oberoende infrastrukturförvaltare såsom beskrivs i bilaga I a gör att kravet på 
ett specifikt avgiftsorgan och/eller tilldelningsorgan blir överflödigt. De minimikriterier för 
oberoende som fastställs i bilaga 1 a måste respekteras.

Ändringsförslag 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om infrastrukturförvaltaren inte är 
oberoende i förhållande till samtliga 

utgår
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järnvägsföretag, i juridisk mening och 
med avseende på organisation eller 
beslutsfattande, ska de uppgifter som 
beskrivs i avsnitt 3 och 4 i kapitel IV 
utföras av ett avgiftsorgan respektive av 
ett tilldelningsorgan som är oberoende i 
förhållande till samtliga järnvägsföretag i 
juridisk mening och med avseende på 
organisation och beslutsfattande.

Or. en

Motivering

Målet med en oberoende infrastrukturförvaltare såsom beskrivs i bilaga I a gör att kravet på 
ett specifikt avgiftsorgan och/eller tilldelningsorgan blir överflödigt. De minimikriterier för 
oberoende som fastställs i bilaga 1 a måste respekteras.

Ändringsförslag 330
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om infrastrukturförvaltaren inte är 
oberoende i förhållande till samtliga 
järnvägsföretag, i juridisk mening och med 
avseende på organisation eller 
beslutsfattande, ska de uppgifter som 
beskrivs i avsnitt 3 och 4 i kapitel IV 
utföras av ett avgiftsorgan respektive av ett 
tilldelningsorgan som är oberoende i 
förhållande till samtliga järnvägsföretag i 
juridisk mening och med avseende på 
organisation och beslutsfattande.

2. Om infrastrukturförvaltaren inte är 
oberoende i förhållande till samtliga 
järnvägsföretag, i juridisk mening och med 
avseende på organisation eller 
beslutsfattande, ska de uppgifter som rör 
tilldelning av kapacitet och fastställande 
av avgifter såsom beskrivs i avsnitt 2 och 3 
i kapitel IV utföras av ett avgiftsorgan 
respektive av ett tilldelningsorgan som är 
oberoende i förhållande till samtliga 
järnvägsföretag i juridisk mening och med 
avseende på organisation och 
beslutsfattande.

Or. en

Ändringsförslag 331
Inés Ayala Sender
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om infrastrukturförvaltaren inte är 
oberoende i förhållande till samtliga 
järnvägsföretag, i juridisk mening och med 
avseende på organisation eller 
beslutsfattande, ska de uppgifter som 
beskrivs i avsnitt 3 och 4 i kapitel IV 
utföras av ett avgiftsorgan respektive av ett 
tilldelningsorgan som är oberoende i 
förhållande till samtliga järnvägsföretag i 
juridisk mening och med avseende på 
organisation och beslutsfattande.

2. Om infrastrukturförvaltaren inte är 
oberoende i förhållande till samtliga 
järnvägsföretag, i institutionell och
juridisk mening och i dess organisatoriska 
och beslutsfattande funktion, ska de 
uppgifter som beskrivs i avsnitt 2 och 3 i 
kapitel IV utföras av ett avgiftsorgan och 
av ett tilldelningsorgan som är oberoende i 
förhållande till samtliga järnvägsföretag i
institutionell och juridisk mening och i 
dess organisatoriska eller beslutsfattande
funktion.

Or. en

Ändringsförslag 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att säkerställa ett oberoende 
beslutsfattande vid de väsentliga uppgifter 
som anges i detta stycke, ska 
medlemsstaterna, från det datum då 
direktivet införlivas, se till att den 
personal som ansvarar för väsentliga 
uppgifter a) är juridiskt eller 
avtalsmässigt oberoende från alla 
järnvägsföretag och från alla företag som 
kontrollerar ett eller flera 
järnvägsföretag, b) inte har sitt kontor i 
samma byggnad som något 
järnvägsföretag eller företag som 
kontrollerar ett eller flera 
järnvägsföretag, c) är juridiskt eller 
avtalsmässigt bundna att respektera 
konfidentiell information om dess 
verksamhet.
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Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa bindande strukturella krav för 
infrastrukturförvaltarna för att kunna förbättra insynen i och genomförandet av väsentliga 
uppgifter.

Ändringsförslag 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att säkerställa ett oberoende 
beslutsfattande vid de väsentliga uppgifter 
som anges i detta stycke, ska 
medlemsstaterna, från det datum då 
direktivet införlivas, se till att den 
personal som ansvarar för väsentliga 
uppgifter inte får ha någon tjänst i ett 
järnvägsföretag eller ett företag som 
kontrollerar ett eller flera järnvägsföretag 
under två år.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa bindande strukturella krav för 
infrastrukturförvaltarna för att kunna förbättra insynen i och genomförandet av väsentliga 
uppgifter.

Ändringsförslag 334
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det i bestämmelserna i avsnitt 2 
och 3 i kapitel IV hänvisas till en 

3. Medlemsstaterna ska, senast det datum 
då detta direktiv införlivas, lämna en 
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infrastrukturförvaltares väsentliga 
uppgifter ska bestämmelserna anses vara 
tillämpliga på avgiftsorganet eller 
tilldelningsorganet för deras respektive 
behörighetsområden.

rapport till kommissionen om hur de 
skyldigheter som fastställs i bilaga I a har 
genomförts. Kommissionen ska därefter 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska rapportera om hur de har införlivat bestämmelserna i bilaga Ia och 
kommissionen ska rapportera detta till rådet och Europaparlamentet.

Ändringsförslag 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det i bestämmelserna i avsnitt 2 
och 3 i kapitel IV hänvisas till en 
infrastrukturförvaltares väsentliga 
uppgifter ska bestämmelserna anses vara 
tillämpliga på avgiftsorganet eller 
tilldelningsorganet för deras respektive 
behörighetsområden.

3. Medlemsstaterna ska, senast det datum 
då detta direktiv införlivas, lämna en 
rapport till kommissionen om hur de 
skyldigheter som fastställs i bilaga I a har 
genomförts. Kommissionen ska därefter 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska rapportera om hur de har införlivat bestämmelserna i bilaga Ia och 
kommissionen ska rapportera detta till rådet och Europaparlamentet.

Ändringsförslag 336
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om strukturella ändringar krävs för 
att säkra de nationella organens 
förenlighet med detta direktiv, ska all 
överflyttning av personal ske med 
iakttagande av relevant nationell 
lagstiftning och bestämmelser om 
arbetstagares hälsa, säkerhet, sociala 
förhållanden och rättigheter och får inte 
leda till att arbetstagarnas sociala 
förhållanden och arbetsförhållanden 
försämras.

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse rör överflyttning av personal. Sådan personalöverflyttning ska ske med 
full respekt för nationell lagstiftning på området för arbetstagares hälsa, säkerhet, sociala 
förhållanden och rättigheter.

Ändringsförslag 337
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En förening inom en koncern innebär 
inte ett brott mot bestämmelserna i denna 
artikel, förutsatt att man kan garantera att 
företagen eller de juridiska enheterna är 
oberoende enligt bolagsrätten.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär ett förtydligande av bestämmelserna i artikeln för att ta hänsyn 
till de olika organisatoriska modellerna inom medlemsstaterna.



AM\870642SV.doc 117/187 PE467.166v01-00

SV

Ändringsförslag 338
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Anställda hos en 
infrastrukturförvaltare, som har tillgång 
till kommersiellt känslig information som 
rör tilldelning och avgifter, får inte flytta 
till ett järnvägsföretag under en period av 
tre år.

Or. en

Motivering

Anställda som har tillgång till kommersiellt känslig information som rör tilldelning och 
avgifter får inte flytta till ett järnvägsföretag under en period av tre år.

Ändringsförslag 339
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar kriterierna i 
bilaga I a ska personal kunna överflyttas 
mellan infrastrukturförvaltare och 
järnvägsföretag förutsatt att förbudet mot 
att överföra kommersiellt känslig 
information som rör väsentliga funktioner 
respekteras.
Överflyttning av personal ska ske med 
iakttagande av relevant nationell 
lagstiftning och bestämmelser om 
arbetstagares hälsa, säkerhet, sociala 
förhållanden och rättigheter och ska inte 
leda till att arbetstagarnas sociala 
förhållanden och arbetsförhållanden 
försämras.
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Or. en

Motivering

Denna bestämmelse rör överflyttning av personal. En sådan personalöverflyttning ska ske 
med full respekt för nationell lagstiftning inom områdena hälsa, säkerhet, sociala 
förhållanden och arbetsförhållanden samt arbetstagares rättigheter. Överföring av 
kommersiellt känslig information ska vara förbjuden.

Ändringsförslag 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar kriterierna i 
bilaga I a ska personal kunna överflyttas 
mellan infrastrukturförvaltare och 
järnvägsföretag förutsatt att förbudet mot 
att överföra kommersiellt känslig 
information som rör väsentliga funktioner 
respekteras.
Överflyttning av personal ska ske med 
iakttagande av relevant nationell 
lagstiftning och bestämmelser om 
arbetstagares hälsa, säkerhet, sociala 
förhållanden och rättigheter och ska inte 
leda till att arbetstagarnas sociala 
förhållanden och arbetsförhållanden 
försämras.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse rör överflyttning av personal. En sådan personalöverflyttning ska ske 
med full respekt för nationell lagstiftning inom områdena hälsa, säkerhet, sociala 
förhållanden och arbetsförhållanden samt arbetstagares rättigheter. Överföring av 
kommersiellt känslig information ska vara förbjuden.

Ändringsförslag 341
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utveckla sin 
nationella järnvägsinfrastruktur, när så är 
nödvändigt med hänsyn till unionens 
allmänna behov. För detta ändamål ska de 
senast två år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv offentliggöra en strategi för 
utveckling av järnvägsinfrastrukturen i 
syfte att tillgodose framtida 
rörlighetsbehov på grundval av en sund 
och hållbar finansiering av 
järnvägssystemet. Strategin ska omfatta en 
period av minst fem år och ska kunna 
förlängas.

1. Medlemsstaterna ska utveckla sin 
nationella järnvägsinfrastruktur, när så är 
nödvändigt med hänsyn till unionens 
allmänna behov. För detta ändamål ska de 
senast två år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv offentliggöra en strategi för 
utveckling av järnvägsinfrastrukturen, som 
ska diskuteras med de berörda lokala och 
regionala myndigheterna samt övriga 
berörda parter, i syfte att tillgodose 
framtida rörlighetsbehov på grundval av en 
sund och hållbar finansiering av 
järnvägssystemet. Strategin ska omfatta en 
period av minst fem år och ska kunna 
förlängas.

Or. es

Motivering

För att säkra en bättre utformning av projekten krävs det större deltagande av berörda 
parter. Erfarenheterna visar att öppenhet tillför ett mervärde till de ursprungliga projekten 
och underlättar genomförandet av dem.

Ändringsförslag 342
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utveckla sin 
nationella järnvägsinfrastruktur, när så är 
nödvändigt med hänsyn till unionens 
allmänna behov. För detta ändamål ska de 
senast två år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv offentliggöra en strategi för 
utveckling av järnvägsinfrastrukturen i 
syfte att tillgodose framtida 
rörlighetsbehov på grundval av en sund 

1. Medlemsstaterna ska utveckla sin 
nationella järnvägsinfrastruktur, när så är 
nödvändigt med hänsyn till unionens 
allmänna behov. För detta ändamål ska de 
senast två år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv och efter samråd med alla 
berörda parter, särskilt fackföreningar, 
fackliga samorganisationer och 
företrädare för användarna, offentliggöra 
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och hållbar finansiering av 
järnvägssystemet. Strategin ska omfatta en 
period av minst fem år och ska kunna 
förlängas.

en strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen i syfte att 
tillgodose framtida rörlighetsbehov på 
grundval av en sund och hållbar 
finansiering av järnvägssystemet. Strategin 
ska omfatta en period av minst tio år, med 
delmål för femårsperioder, och ska kunna 
förlängas.

Or. ro

Motivering

Med hänsyn till de stora finansieringsbehoven i järnvägsinfrastruktur bör strategin för 
utveckling av den nationella järnvägsinfrastrukturen täcka en period på minst tio år, med 
delmål för femårsperioder. Alla berörda parter bör delta i utarbetandet av denna strategi, 
särskilt fackföreningar, fackliga samorganisationer och företrädare för användarna.

Ändringsförslag 343
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med beaktande av artiklarna 93, 107 och 
108 i fördraget får medlemsstaterna också
tilldela infrastrukturförvaltaren tillräckliga 
medel i förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

2. Utan att det påverkar 
avgiftsbestämmelserna i artiklarna 31 och 
32 och med beaktande av artiklarna 93, 
107 och 108 i fördraget ska
medlemsstaterna tilldela 
infrastrukturförvaltaren tillräckliga medel i 
förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

Or. en

Motivering

Infrastrukturförvaltare får inkomster från avgifter och från statlig finansiering. Utan att 
påverka avgiftsramen måste det därför tydligt anges att medlemsstaterna är skyldiga att 
finansiera infrastrukturförvaltarnas övriga behov för att kunna säkerställa att 
järnvägsinfrastrukturen utvecklas. 
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Ändringsförslag 344
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med beaktande av artiklarna 93, 107 och 
108 i fördraget får medlemsstaterna också
tilldela infrastrukturförvaltaren tillräckliga 
medel i förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

2. När inte inkomsterna räcker för att 
möta infrastrukturförvaltarens behov ska 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
avgiftsbestämmelserna i artiklarna 31 och 
32 och med beaktande av artiklarna 93, 
107 och 108 i fördraget, tilldela 
infrastrukturförvaltaren tillräckliga medel i 
förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 345
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med beaktande av artiklarna 93, 107 och 
108 i fördraget får medlemsstaterna också
tilldela infrastrukturförvaltaren tillräckliga 
medel i förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

2. Utan att det påverkar artiklarna 31 och 
32 och med beaktande av artiklarna 93, 
107 och 108 i fördraget ska 
medlemsstaterna tilldela 
infrastrukturförvaltaren tillräckliga medel i 
förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

Or. en
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Motivering

Syftet är att stödja utvecklingen av järnvägsinfrastruktur och säkerställa en sund ekonomisk 
struktur för infrastrukturförvaltarna i enlighet med medlemsstaternas transportpolitik. Detta 
förtydligande kommer även att hjälpa infrastrukturförvaltarna att korrekt tillämpa den 
avgiftsram som fastställs i artikel 31 och 32.

Ändringsförslag 346
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med beaktande av artiklarna 93, 107 och 
108 i fördraget får medlemsstaterna också 
tilldela infrastrukturförvaltaren tillräckliga 
medel i förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

2. När inte inkomsterna räcker för att 
möta infrastrukturförvaltarens behov ska 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
avgiftsbestämmelserna i artiklarna 31 och 
32 och med beaktande av artiklarna 93, 
107 och 108 i fördraget, också tilldela 
infrastrukturförvaltaren tillräckliga medel i 
förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 347
Mathieu Grosch

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med beaktande av artiklarna 93, 107 och 
108 i fördraget får medlemsstaterna också 
tilldela infrastrukturförvaltaren tillräckliga 
medel i förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.

2. Med beaktande av artiklarna 93, 107 och 
108 i fördraget ska medlemsstaterna också 
tilldela infrastrukturförvaltaren tillräckliga 
medel i förhållande till dess uppgifter, 
infrastrukturens storlek och de finansiella 
kraven, särskilt för att täcka nya 
investeringar.
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Or. en

Ändringsförslag 348
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
sökande rådfrågas innan 
verksamhetsplanen godkänns. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
avge ett icke bindande yttrande om 
huruvida verksamhetsplanen är lämplig för 
uppnåendet av dessa mål.

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål.
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att
de sökande och de behöriga 
myndigheterna, enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 1370/2007, rådfrågas
på ett icke-diskriminerande sätt innan 
verksamhetsplanen godkänns avseende 
villkoren för tillgång till och användning 
av, samt typ, tillhandahållande och 
utveckling av infrastrukturen. Den 
regleringsmyndighet som avses i artikel 55 
ska avge ett icke bindande yttrande om 
huruvida verksamhetsplanen behandlar 
sökande på ett diskriminerande sätt.

Or. fr

Motivering

Sökande som upphandlar infrastrukturkapacitet från en infrastrukturförvaltare bör anlitas för 
samråd om de delar av affärsplanen som påverkar tillgången till infrastruktur, dess 
användning, tillhandahållande och utveckling, till gagn för sektorn. Det är viktigt att detta 
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samråd sker på ett icke-diskriminerande sätt. Regleringsmyndigheten bör avge ett yttrande 
om huruvida affärsplanen behandlar sökande på ett diskriminerande sätt.

Ändringsförslag 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
sökande rådfrågas innan 
verksamhetsplanen godkänns. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
avge ett icke bindande yttrande om 
huruvida verksamhetsplanen är lämplig för 
uppnåendet av dessa mål.

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
sökande rådfrågas innan 
investeringsplanen godkänns. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
avge ett icke bindande yttrande om 
huruvida verksamhetsplanen är lämplig för 
uppnåendet av dessa mål.

Or. fr

Ändringsförslag 350
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
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av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
sökande rådfrågas innan 
verksamhetsplanen godkänns. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
avge ett icke bindande yttrande om 
huruvida verksamhetsplanen är lämplig 
för uppnåendet av dessa mål.

av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
eventuella intresserade eller befintliga 
sökande rådfrågas innan 
verksamhetsplanen godkänns.

Or. en

Motivering

Samrådet måste rikta sig till berörda intresserade sökanden, och regleringsorganet får inte 
bistå medlemsstaternas behöriga representativa organ med att avge ett yttrande som teknisk 
medlare i händelse av konflikt.

Ändringsförslag 351
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
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effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
sökande rådfrågas innan 
verksamhetsplanen godkänns. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
avge ett icke bindande yttrande om 
huruvida verksamhetsplanen är lämplig 
för uppnåendet av dessa mål.

effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
sökande rådfrågas innan 
verksamhetsplanen godkänns. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
se till att den relevanta lagstiftningen 
tillämpas korrekt.

Or. nl

Motivering

Regleringsorganet ansvarar för reglering och deltar inte i politiken.

Ändringsförslag 352
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
sökande rådfrågas innan 
verksamhetsplanen godkänns. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
avge ett icke bindande yttrande om 
huruvida verksamhetsplanen är lämplig för 

3. Inom ramen för den allmänna politik 
som fastställs av staten och med beaktande 
av den strategi för utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 
ska infrastrukturförvaltaren anta en 
verksamhetsplan, inklusive investerings-
och finansieringsplaner. Planen ska 
utformas för att säkerställa en optimal och 
effektiv användning och utveckling av 
infrastrukturen, och ett optimalt och 
effektivt tillhandahållande av infrastruktur, 
samtidigt som ekonomisk balans 
säkerställs och medel tillhandahålls som 
gör det möjligt att uppnå dessa mål. 
Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att 
sökande rådfrågas på ett icke-
diskriminerande sätt innan 
investeringsplanen godkänns. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
avge ett icke bindande yttrande om 
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uppnåendet av dessa mål. huruvida verksamhetsplanen diskriminerar 
sökande.

Or. en

Ändringsförslag 353
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska under normala 
verksamhetsförhållanden och över en 
period på högst tre år säkerställa balans i 
en infrastrukturförvaltares räkenskaper, 
så att inkomsterna från 
infrastrukturavgifter, överskott från 
annan affärsverksamhet och statlig 
finansiering åtminstone täcker utgifterna 
för infrastrukturen, inbegripet 
förskottsbetalningar från staten i 
förekommande fall.

utgår

Or. en

Motivering

Onödigt och för mycket föreskrivande bestämmelser.

Ändringsförslag 354
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska under normala 
verksamhetsförhållanden och över en 
period på högst tre år säkerställa balans i 
en infrastrukturförvaltares räkenskaper, så 
att inkomsterna från infrastrukturavgifter, 
överskott från annan affärsverksamhet och 

4. Medlemsstaterna ska under normala 
verksamhetsförhållanden och över en 
rimlig period säkerställa balans i en 
infrastrukturförvaltares räkenskaper, så att 
inkomsterna från infrastrukturavgifter, 
överskott från annan affärsverksamhet och 
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statlig finansiering åtminstone täcker 
utgifterna för infrastrukturen, inbegripet 
förskottsbetalningar från staten i 
förekommande fall.

statlig finansiering åtminstone täcker 
utgifterna för infrastrukturen, inbegripet 
förskottsbetalningar från staten i 
förekommande fall.

Or. en

Motivering

Den befintliga testen i direktiv 2001/14 är mindre föreskrivande och lämnar över ansvaret för 
att bedöma infrastrukturförvaltarens räkenskaper till medlemsstaterna.

Ändringsförslag 355
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska under normala 
verksamhetsförhållanden och över en 
period på högst tre år säkerställa balans i 
en infrastrukturförvaltares räkenskaper,
så att inkomsterna från 
infrastrukturavgifter, överskott från annan 
affärsverksamhet och statlig finansiering 
åtminstone täcker utgifterna för 
infrastrukturen, inbegripet 
förskottsbetalningar från staten i 
förekommande fall.

4. Medlemsstaterna ska under normala 
verksamhetsförhållanden säkerställa att 
infrastrukturförvaltarens räkenskaper 
inte uppvisar underskott under mer än två 
år i följd, och skapa en balans så att 
inkomsterna från infrastrukturavgifter,
privat finansiering, överskott från annan 
affärsverksamhet och statlig finansiering 
åtminstone täcker utgifterna för 
infrastrukturen, inbegripet 
förskottsbetalningar från staten, årliga 
räntebetalningar och hållbar finansiering 
av långsiktig förnyelse av tillgångar, i 
förekommande fall.

Or. en

Ändringsförslag 356
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar ett eventuellt 
långsiktigt mål enligt vilket användarna 
ska täcka infrastrukturkostnaderna för 
alla transportsätt på grundval av en 
intermodal rättvis och icke-
diskriminerande konkurrens får en 
medlemsstat kräva att 
infrastrukturförvaltaren balanserar sin 
redovisning utan statlig finansiering, när 
järnvägstransporterna kan konkurrera 
med andra transportsätt, inom ramverket 
för avgifter enligt artiklarna 31 och 32.

utgår

Or. en

Motivering

Om man inte gör några effektiva åtaganden för att täcka infrastrukturkostnaderna inom 
andra transportsätt är hänvisningen till ”rättvis konkurrens” meningslös.

Ändringsförslag 357
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enhetens balansräkning får, tills lånen är 
avvecklade, belastas med alla de lån som 
upptagits av företaget både för att 
finansiera investeringar och för att täcka 
driftskostnader som uppstått till följd av 
järnvägstransporter eller genom 
förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen. 
Skulder som härrör från dotterföretags 
verksamhet får inte medräknas.

Enhetens balansräkning får, tills lånen är 
avvecklade, belastas med alla de lån som 
upptagits av företaget både för att 
finansiera investeringar och för att täcka 
driftskostnader som uppstått till följd av 
järnvägstransporter eller genom 
förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen. 

Or. ro
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Motivering

För att säkra en transparent minskning av järnvägsföretagens skulder måste också skulder 
som härrör från dotterföretags verksamhet medräknas. 

Ändringsförslag 358
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 gäller inte för skulder, 
eller räntor på sådana skulder, som 
företagen har ådragit sig efter den 15 mars 
2001 eller dagen för anslutningen till 
unionen för medlemsstater som anslöt sig 
till unionen efter den 15 mars 2001.

3. Punkterna 1 och 2 gäller inte för skulder, 
eller räntor på sådana skulder, som 
företagen har ådragit sig efter 
ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. de

Motivering

Nu liksom tidigare måste järnvägsföretagen få en sund ekonomisk ställning och befrias från 
de skulder som uppstått under gångna år. Trots de bestämmelser som antogs redan 1991 
(direktiv 91/440/EEG) har detta i många länder inte skett. Ett effektivt främjande av 
järnvägssektorn förutsätter en skuldbefrielse. I det sammanhanget är den 15 mars 2001 
respektive anslutningsdagen för de nya medlemsstaterna alltför tidigt.

Ändringsförslag 359
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Järnvägsföretag som omfattas av detta 
direktiv ska beviljas rätt till tillträde till 
infrastrukturen i samtliga medlemsstater 
för att bedriva internationell persontrafik. 
Vid internationell persontrafik ska 
järnvägsföretagen ha rätt att ta upp 
passagerare vid varje station utmed den

1. Järnvägsföretag som omfattas av detta 
direktiv ska beviljas rätt till tillträde till 
infrastrukturen i samtliga medlemsstater 
för att bedriva internationell persontrafik. 
Järnvägsföretagen ska ha rätt att ta upp 
passagerare vid varje station utmed 
sträckan och att lämna av dem vid en 
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internationella sträckan och att lämna av 
dem vid en annan, inbegripet stationer som 
ligger i samma medlemsstat.

annan, inbegripet stationer som ligger i 
samma medlemsstat.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att inkludera liberaliseringen av nationella 
marknader för persontrafik. I stället för att vänta på kommissionens förslag 2012 bör vi 
utvidga öppnandet av den europeiska marknaden för konkurrens redan i denna omarbetning.

Ändringsförslag 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Järnvägsföretag som omfattas av detta 
direktiv ska beviljas rätt till tillträde till 
infrastrukturen i samtliga medlemsstater 
för att bedriva internationell persontrafik.
Vid internationell persontrafik ska 
järnvägsföretagen ha rätt att ta upp 
passagerare vid varje station utmed den 
internationella sträckan och att lämna av 
dem vid en annan, inbegripet stationer 
som ligger i samma medlemsstat.

2. Järnvägsföretag som omfattas av detta 
direktiv ska beviljas rätt till tillträde till 
infrastrukturen i samtliga medlemsstater 
för att bedriva internationell och nationell
persontrafik.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utvidga bestämmelsens tillämpningsområde till att även 
omfatta nationell persontrafik.

Ändringsförslag 361
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätten till tillträde till infrastrukturen i de 
medlemsstater i vilka andelen 
internationell passagerartrafik med tåg 
utgör mer än hälften av omsättningen för 
persontrafiken för järnvägsföretag i den 
medlemsstaten ska beviljas senast den 
31 december 2011.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att inkludera liberaliseringen av nationella 
marknader för persontrafik. I stället för att vänta på kommissionens förslag 2012 bör vi 
utvidga öppnandet av den europeiska marknaden för konkurrens redan i denna omarbetning.

Ändringsförslag 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätten till tillträde till infrastrukturen i de 
medlemsstater i vilka andelen 
internationell passagerartrafik med tåg 
utgör mer än hälften av omsättningen för 
persontrafiken för järnvägsföretag i den 
medlemsstaten ska beviljas senast den 
31 december 2011.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna punkt är obsolet eftersom direktivet även syftar till att öppna marknaden för nationell 
persontrafik.

Ändringsförslag 363
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätten till tillträde till infrastrukturen i de 
medlemsstater i vilka andelen 
internationell passagerartrafik med tåg 
utgör mer än hälften av omsättningen för 
persontrafiken för järnvägsföretag i den 
medlemsstaten ska beviljas senast den 
31 december 2011.

Rätten till tillträde till infrastrukturen i de 
medlemsstater i vilka andelen 
internationell passagerartrafik med tåg 
utgör mer än hälften av omsättningen för 
persontrafiken för järnvägsföretag i den 
medlemsstaten ska beviljas senast sex 
månader efter offentliggörandet av detta 
direktiv.

Or. ro

Motivering

De tidsfrister som fastställs i direktivet måste vara realistiska och beakta den tid som behövs 
för direktivets antagande och offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter begäran från relevanta behöriga 
myndigheter eller berörda järnvägsföretag 
ska det eller de relevanta regleringsorgan 
som avses i artikel 55 fastställa huruvida 
det huvudsakliga syftet med trafiken är att 
befordra passagerare mellan stationer i 
olika medlemsstater.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna punkt bör strykas eftersom direktivet syftar till att öppna marknaden för nationell 
trafik för konkurrens.
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Ändringsförslag 365
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter begäran från relevanta behöriga 
myndigheter eller berörda järnvägsföretag 
ska det eller de relevanta regleringsorgan 
som avses i artikel 55 fastställa huruvida 
det huvudsakliga syftet med trafiken är att 
befordra passagerare mellan stationer i 
olika medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 366
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkoren för tillgång till 
järnvägsinfrastruktur får under inga 
omständigheter leda till att det blir 
omöjligt för passagerare att få 
information om eller köpa en biljett för en 
resa från en plats till en annan, oavsett 
antalet järnvägsoperatörer som helt eller 
delvis bedriver persontrafik mellan dessa 
två platser.  

Or. ro

Motivering

Villkoren för tillgång till järnvägsinfrastruktur får under inga omständigheter leda till att det 
blir omöjligt för passagerare att få information om eller köpa en biljett för en resa från en 
plats till en annan, oavsett antalet järnvägsoperatörer som helt eller delvis bedriver 
persontrafik mellan dessa två platser.  
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Ändringsförslag 367
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att närmare 
specificera förfarandet och kriterierna för 
tillämpningen av denna punkt. Dessa 
åtgärder, som är avsedda att säkerställa 
genomförandet av detta direktiv på 
enhetliga villkor, ska antas som 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63.3.

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör inte ges olämpliga verktyg för att behandla nationella järnvägsfrågor.

Ändringsförslag 368
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att närmare 
specificera förfarandet och kriterierna för 
tillämpningen av denna punkt. Dessa 
åtgärder, som är avsedda att säkerställa 
genomförandet av detta direktiv på 
enhetliga villkor, ska antas som 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63.3.

utgår

Or. en



PE467.166v01-00 136/187 AM\870642SV.doc

SV

Ändringsförslag 369
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att närmare 
specificera förfarandet och kriterierna för 
tillämpningen av denna punkt. Dessa 
åtgärder, som är avsedda att säkerställa 
genomförandet av detta direktiv på 
enhetliga villkor, ska antas som 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63.3.

utgår

Or. en

Motivering

Åtgärder och uppdaterade kriterier för att genomföra föreliggande direktiv bör antas genom 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – styckena 4a and 4b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom 12 månader efter ikraftträdandet av 
detta direktiv får de järnvägsföretag som 
omfattas av detta direktiv dessutom på 
jämlika, icke-diskriminerande och öppna 
villkor beviljas tillträde till 
infrastrukturen i samtliga medlemsstater 
för att bedriva all slags persontrafik på 
järnväg, utan att det påverkar befintliga 
avtal om allmänna tjänster; dessa avtal 
ska fortsätta att gälla till dess att de löper 
ut.  
Bestämmelserna i denna punkt kräver 
inte att en medlemsstat före utgången av 
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tolvmånadersperioden efter detta direktivs 
ikraftträdande ska bevilja rätt till tillträde, 
i syfte att bedriva inhemsk persontrafik, åt 
järnvägsföretag och deras direkt eller 
indirekt kontrollerade dotterföretag som 
har tillstånd i en medlemsstat där 
liknande rätt till tillträde inte har 
beviljats.

Or. it

Motivering

I Europa hör järnvägstransportsektorn till de få sektorer där den inre marknaden ännu inte 
har genomförts. Därför måste marknaden öppnas fullständigt genom att man liberaliserar 
den nationella järnvägstransportsektorn. Under övergångsperioden före fullbordandet av den 
inre marknaden bör det dessutom finnas en klausul om ömsesidighet till skydd för de 
marknader som redan liberaliserats. 

Ändringsförslag 371
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 
mellan en avreseplats och en 
bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmänna tjänster som 
överensstämmer med gällande 
unionslagstiftning. En sådan begränsning 
får dock inte leda till en inskränkning av 
rätten att ta upp passagerare vid varje 
station utmed en internationell sträcka och 
att lämna av dem vid en annan, inbegripet 
stationer som ligger i samma medlemsstat, 
såvida inte utövandet av denna rätt skulle 
äventyra den ekonomiska jämvikten för ett 
avtal om allmänna tjänster.

1. Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 
mellan en avreseplats och en 
bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmänna tjänster som 
överensstämmer med gällande 
unionslagstiftning. En sådan begränsning 
får dock inte leda till en inskränkning av 
rätten att ta upp passagerare vid varje 
station utmed en internationell sträcka och 
att lämna av dem vid en annan, inbegripet 
stationer som ligger i samma medlemsstat, 
såvida inte utövandet av denna rätt skulle 
äventyra den allmänna inriktningen för ett 
avtal om allmänna tjänster.

Or. fr
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Motivering

Prioritet bör ges åt tjänster i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag 372
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 
mellan en avreseplats och en 
bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmänna tjänster som 
överensstämmer med gällande 
unionslagstiftning. En sådan begränsning 
får dock inte leda till en inskränkning av 
rätten att ta upp passagerare vid varje 
station utmed en internationell sträcka 
och att lämna av dem vid en annan, 
inbegripet stationer som ligger i samma 
medlemsstat, såvida inte utövandet av 
denna rätt skulle äventyra den ekonomiska 
jämvikten för ett avtal om allmänna 
tjänster.

1. Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 
mellan en avreseplats och en 
bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmänna tjänster som 
överensstämmer med gällande 
unionslagstiftning. En sådan begränsning 
får dock inte leda till en inskränkning av 
rätten att ta upp passagerare vid varje 
station, inbegripet stationer som ligger i 
samma medlemsstat, såvida inte utövandet 
av denna rätt skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten för ett avtal om 
allmänna tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 373
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 
mellan en avreseplats och en 
bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmänna tjänster som 
överensstämmer med gällande 

1. Medlemsstaterna eller berörda behöriga 
lokal myndigheter som träffar avtal om 
allmänna tjänster får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 
mellan en avreseplats och en 
bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 
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unionslagstiftning. En sådan begränsning 
får dock inte leda till en inskränkning av 
rätten att ta upp passagerare vid varje 
station utmed en internationell sträcka och 
att lämna av dem vid en annan, inbegripet 
stationer som ligger i samma medlemsstat, 
såvida inte utövandet av denna rätt skulle 
äventyra den ekonomiska jämvikten för ett 
avtal om allmänna tjänster.

flera avtal om allmänna tjänster som 
överensstämmer med gällande 
unionslagstiftning. En sådan begränsning 
får dock inte leda till en inskränkning av 
rätten att ta upp passagerare vid varje 
station utmed en internationell sträcka och 
att lämna av dem vid en annan, inbegripet 
stationer som ligger i samma medlemsstat, 
såvida inte utövandet av denna rätt skulle 
äventyra den socioekonomiska jämvikten
och de sammanhållningspolitiska mål
som anges i ett avtal om allmänna tjänster.

Or. en

Motivering

Social sammanhållningspolitik och tillhörande transportmål som fastställs i avtal om 
allmänna tjänster måste beaktas när man fattar beslut om rätten till tillträde eller rätten att ta 
upp passagerare.

Ändringsförslag 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 
mellan en avreseplats och en 
bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmänna tjänster som 
överensstämmer med gällande 
unionslagstiftning. En sådan begränsning 
får dock inte leda till en inskränkning av 
rätten att ta upp passagerare vid varje 
station utmed en internationell sträcka och 
att lämna av dem vid en annan, inbegripet 
stationer som ligger i samma medlemsstat, 
såvida inte utövandet av denna rätt skulle 
äventyra den ekonomiska jämvikten för ett 
avtal om allmänna tjänster.

1. Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 
mellan en avreseplats och en 
bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmänna tjänster som 
överensstämmer med gällande 
unionslagstiftning. En sådan begränsning 
får dock inte leda till en inskränkning av 
rätten att ta upp passagerare vid varje 
station utmed en internationell sträcka och 
att lämna av dem vid en annan, inbegripet 
stationer som ligger i samma medlemsstat 
eller utmed en nationell sträcka, såvida 
inte utövandet av denna rätt skulle äventyra 
den ekonomiska jämvikten för de tjänster 
som omfattas av ett avtal om allmänna 
tjänster.
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Or. it

Ändringsförslag 375
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Villkoren för tillgång till 
järnvägsinfrastruktur får inte leda till att 
det blir omöjligt för passagerare att få 
information om eller köpa en biljett för en 
resa från en plats till en annan, oavsett 
antalet järnvägsoperatörer som helt eller 
delvis bedriver persontrafik mellan dessa 
två platser.  

Or. ro

Motivering

Villkoren för tillgång till järnvägsinfrastruktur får inte leda till att det blir omöjligt för 
passagerare att få information om eller köpa en biljett för en resa från en plats till en annan, 
oavsett antalet järnvägsoperatörer som helt eller delvis bedriver persontrafik mellan dessa 
två platser.  

Ändringsförslag 376
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Huruvida den ekonomiska jämvikten för 
ett avtal om allmänna tjänster skulle 
äventyras ska avgöras av det eller de 
berörda regleringsorgan som avses i artikel 
55 på grundval av en objektiv ekonomisk 
analys och i förväg fastställda kriterier på 
begäran av

2. Huruvida den allmänna inriktningen
för ett avtal om allmänna tjänster skulle 
äventyras ska avgöras av det eller de 
berörda regleringsorgan som avses i 
artikel 55 på grundval av en objektiv 
ekonomisk analys och i förväg fastställda 
kriterier på begäran av

Or. fr



AM\870642SV.doc 141/187 PE467.166v01-00

SV

Motivering

Prioritet bör ges åt tjänster i allmänhetens intresse, och användar- och 
arbetstagarföreträdarnas förmåga att handla bör förbättras.

Ändringsförslag 377
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Huruvida den ekonomiska jämvikten 
för ett avtal om allmänna tjänster skulle 
äventyras ska avgöras av det eller de 
berörda regleringsorgan som avses i artikel 
55 på grundval av en objektiv ekonomisk 
analys och i förväg fastställda kriterier på 
begäran av

2. Det eller de berörda regleringsorgan som 
avses i artikel 55 kan vid en tvist 
uppmanas att fatta beslut om 
myndighetens beslut enligt 
bestämmelserna i punkt 1, på grundval av 
en objektiv ekonomisk analys och i förväg 
fastställda kriterier samt på begäran av

Or. en

Motivering

Regleringsorganet ska bara ingripa vid tvister.

Ändringsförslag 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Huruvida den ekonomiska jämvikten för 
ett avtal om allmänna tjänster skulle 
äventyras ska avgöras av det eller de 
berörda regleringsorgan som avses i artikel 
55 på grundval av en objektiv ekonomisk 
analys och i förväg fastställda kriterier på 
begäran av

2. Huruvida den ekonomiska jämvikten för 
de tjänster som omfattas av ett avtal om 
allmänna tjänster skulle äventyras ska 
avgöras av det eller de berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
grundval av en objektiv ekonomisk analys 
och i förväg fastställda kriterier på begäran 
av

Or. it
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Ändringsförslag 379
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) organisationer som företräder 
användare och personal.

Or. fr

Motivering

Prioritet bör ges åt tjänster i allmänhetens intresse, och användar- och 
arbetstagarföreträdares förmåga att handla bör förbättras.

Ändringsförslag 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna och de 
järnvägsföretag som tillhandahåller de 
allmänna tjänsterna ska förse det eller de 
berörda regleringsorganen med de 
uppgifter som rimligen krävs för att fatta 
ett beslut. Regleringsorganet ska beakta de 
erhållna uppgifterna, i förekommande fall 
samråda med samtliga berörda parter, och 
meddela de berörda parterna sitt 
motiverade beslut inom en i förväg 
fastställd, rimlig tid och under alla 
omständigheter senast två månader efter 
att ha mottagit alla relevanta uppgifter.

De behöriga myndigheterna och de 
järnvägsföretag som tillhandahåller de 
allmänna tjänsterna ska förse det eller de 
berörda regleringsorganen med de 
uppgifter som rimligen krävs för att fatta 
ett beslut. Regleringsorganet ska beakta de 
erhållna uppgifterna, i förekommande fall 
samråda med samtliga berörda parter, och 
meddela de berörda parterna sitt 
motiverade beslut inom en i förväg 
fastställd, rimlig tid och under alla 
omständigheter senast 20 arbetsdagar efter 
att ha mottagit begäran.

Or. en
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Motivering

Det är mycket viktigt att järnvägsföretag snabbt får besked om sina ansökningar om tåglägen 
och begäran om avgörande.

Ändringsförslag 381
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna och de 
järnvägsföretag som tillhandahåller de 
allmänna tjänsterna ska förse det eller de 
berörda regleringsorganen med de 
uppgifter som rimligen krävs för att fatta 
ett beslut. Regleringsorganet ska beakta de 
erhållna uppgifterna, i förekommande fall 
samråda med samtliga berörda parter, och 
meddela de berörda parterna sitt 
motiverade beslut inom en i förväg 
fastställd, rimlig tid och under alla 
omständigheter senast två månader efter 
att ha mottagit alla relevanta uppgifter.

De behöriga myndigheterna och de 
järnvägsföretag som tillhandahåller de
allmänna tjänsterna ska förse det eller de 
berörda regleringsorganen med de 
uppgifter som rimligen krävs för att fatta 
ett beslut. Regleringsorganet ska beakta de 
erhållna uppgifterna, i förekommande fall 
samråda med samtliga berörda parter, och 
meddela de berörda parterna sitt 
motiverade beslut inom två veckor efter att 
ha mottagit alla relevanta uppgifter.

Or. en

Motivering

En period om två veckor bör vara vårt optimala mål.

Ändringsförslag 382
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna och de 
järnvägsföretag som tillhandahåller de 
allmänna tjänsterna ska förse det eller de 
berörda regleringsorganen med de 

De behöriga myndigheterna och de 
järnvägsföretag som tillhandahåller de
allmänna tjänsterna ska förse det eller de 
berörda regleringsorganen med de 
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uppgifter som rimligen krävs för att fatta 
ett beslut. Regleringsorganet ska beakta de 
erhållna uppgifterna, i förekommande fall 
samråda med samtliga berörda parter, och 
meddela de berörda parterna sitt 
motiverade beslut inom en i förväg 
fastställd, rimlig tid och under alla 
omständigheter senast två månader efter 
att ha mottagit alla relevanta uppgifter.

uppgifter som rimligen krävs för att fatta 
ett beslut. Regleringsorganet skall beakta 
de erhållna uppgifterna, i förekommande 
fall samråda med samtliga berörda parter, 
och meddela de berörda parterna sitt 
motiverade beslut inom en i förväg 
fastställd, rimlig tid och under alla 
omständigheter inom en månad efter att ha 
mottagit alla relevanta uppgifter.

Or. de

Motivering

Ett väsentligt kriterium på effektiviteten hos ett regleringsorgan är hur pass snabbt det fattar 
sina beslut. Därför bör beslut fattas och, i förekommande fall, avhjälpande åtgärder vidtas 
inom en månad. 

Ändringsförslag 383
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna och de 
järnvägsföretag som tillhandahåller de 
allmänna tjänsterna ska förse det eller de 
berörda regleringsorganen med de 
uppgifter som rimligen krävs för att fatta 
ett beslut. Regleringsorganet ska beakta de 
erhållna uppgifterna, i förekommande fall 
samråda med samtliga berörda parter, och 
meddela de berörda parterna sitt 
motiverade beslut inom en i förväg 
fastställd, rimlig tid och under alla 
omständigheter senast två månader efter att 
ha mottagit alla relevanta uppgifter.

De behöriga myndigheterna och de 
järnvägsföretag som tillhandahåller de 
allmänna tjänsterna ska förse det eller de 
berörda regleringsorganen med alla de 
uppgifter de behöver för att fatta lämpligt
beslut. Regleringsorganet ska beakta de 
erhållna uppgifterna, i förekommande fall 
samråda med samtliga berörda parter, och 
meddela de berörda parterna sitt 
motiverade beslut inom en i förväg 
fastställd, rimlig tid och under alla 
omständigheter senast två månader efter att 
ha mottagit alla relevanta uppgifter.

Or. es

Motivering

För att kunna fatta rätt beslut måste man förfoga över alla nödvändiga uppgifter.
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Ändringsförslag 384
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att närmare 
specificera förfarandet och kriterierna för 
tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 i 
denna artikel. Dessa åtgärder, som är 
avsedda att säkerställa genomförandet av 
detta direktiv på enhetliga villkor, ska 
antas som genomförandeakter i enlighet 
med artikel 63.3.

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör inte ges olämpliga verktyg för att behandla nationella järnvägsfrågor.

Ändringsförslag 385
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att närmare 
specificera förfarandet och kriterierna för 
tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 i 
denna artikel. Dessa åtgärder, som är 
avsedda att säkerställa genomförandet av 
detta direktiv på enhetliga villkor, ska 
antas som genomförandeakter i enlighet 
med artikel 63.3.

utgår

Or. en
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Motivering

Åtgärder och uppdaterade kriterier bör antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 386
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får också begränsa 
rätten att ta upp och lämna av passagerare 
vid stationer inom samma medlemsstatstat 
längs en sträcka med internationell 
persontrafik, där en exklusiv rätt att 
befordra passagerare mellan dessa stationer 
har beviljats enligt ett koncessionsavtal 
som tilldelats genom ett rättvist 
konkurrensutsatt anbudsförfarande och i 
överensstämmelse med tillämpliga 
principer i unionslagstiftningen före den 4 
december 2007. Denna begränsning får 
gälla under avtalets ursprungliga 
giltighetstid eller i 15 år, beroende på 
vilket som är kortast.

5. Medlemsstaterna får också begränsa 
rätten att ta upp och lämna av passagerare 
vid stationer inom samma medlemsstatstat, 
där en exklusiv rätt att befordra 
passagerare mellan dessa stationer har 
beviljats enligt ett koncessionsavtal som 
tilldelats genom ett rättvist 
konkurrensutsatt anbudsförfarande och i 
överensstämmelse med tillämpliga 
principer i unionslagstiftningen före den 4 
december 2007. Denna begränsning får 
gälla under avtalets ursprungliga 
giltighetstid eller i 15 år, beroende på 
vilket som är kortast.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att inkludera liberaliseringen av nationella 
marknader för persontrafik. I stället för att vänta på kommissionens förslag 2012 bör vi 
utvidga öppnandet av den europeiska marknaden för konkurrens redan i denna omarbetning.

Ändringsförslag 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får också begränsa 5. Medlemsstaterna får också begränsa 
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rätten att ta upp och lämna av passagerare 
vid stationer inom samma medlemsstatstat 
längs en sträcka med internationell 
persontrafik, där en exklusiv rätt att 
befordra passagerare mellan dessa stationer 
har beviljats enligt ett koncessionsavtal 
som tilldelats genom ett rättvist 
konkurrensutsatt anbudsförfarande och i 
överensstämmelse med tillämpliga 
principer i unionslagstiftningen före den 
4 december 2007. Denna begränsning får 
gälla under avtalets ursprungliga 
giltighetstid eller i 15 år, beroende på 
vilket som är kortast.

rätten att ta upp och lämna av passagerare 
vid stationer inom samma medlemsstatstat 
längs en sträcka med internationell 
och/eller nationell persontrafik, där en 
exklusiv rätt att befordra passagerare 
mellan dessa stationer har beviljats enligt 
ett koncessionsavtal som tilldelats genom 
ett rättvist konkurrensutsatt 
anbudsförfarande och i överensstämmelse 
med tillämpliga principer i 
unionslagstiftningen före den 
4 december 2007. Denna begränsning får 
gälla under avtalets ursprungliga 
giltighetstid eller i 15 år, beroende på 
vilket som är kortast.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utvidga denna bestämmelses tillämpningsområde till att även 
omfatta nationell persontrafik.

Ändringsförslag 388
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ge Europeiska 
järnvägsbyrån i uppdrag att göra en 
jämförande analys av hur avgifterna 
fastställs i medlemsstaterna, i syfte att ta 
fram en enhetlig beräkningsmetod för 
fastställande av avgifterna.

Or. nl

Ändringsförslag 389
Juozas Imbrasas
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Järnvägsföretagen ska på en icke-
diskriminerande grundval ha rätt till det 
minimipaket av tillträdestjänster som anges 
i punkt 1 i bilaga III.

1. Infrastrukturförvaltare ska på en icke-
diskriminerande grundval tillhandahålla 
järnvägsföretagen det minimipaket av 
tillträdestjänster som anges i punkt 1 i 
bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 390
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Järnvägsföretagen ska på en icke-
diskriminerande grundval ha rätt till det 
minimipaket av tillträdestjänster som 
anges i punkt 1 i bilaga III.

1. Infrastrukturförvaltare ska på en icke-
diskriminerande grundval tillhandahålla 
järnvägsföretagen det tillträde till tjänster
som anges i bilaga III.

Or. en

Motivering

Detta är ett värdefullt förtydligande av texten som understryker att det är 
infrastrukturförvaltarens ansvar att ta det första steget mot tillträde.

Ändringsförslag 391
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Järnvägsföretagen ska på en icke-
diskriminerande grundval ha rätt till det 
minimipaket av tillträdestjänster som anges 

1. Infrastrukturförvaltare ska på en icke-
diskriminerande grundval tillhandahålla
järnvägsföretagen det minimipaket av 
tillträdestjänster som anges i punkt 1 i 
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i punkt 1 i bilaga III. bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 392
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Järnvägsföretagen ska på en icke-
diskriminerande grundval ha rätt till det 
minimipaket av tillträdestjänster som anges 
i punkt 1 i bilaga III.

1. Infrastrukturförvaltarna ska på en icke-
diskriminerande grundval tillhandahålla 
järnvägsföretagen det minimipaket av 
tillträdestjänster som anges i punkt 1 i 
bilaga III.

Or. de

Ändringsförslag 393
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 
på ett icke-diskriminerande sätt

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 
på ett icke-diskriminerande sätt, och en 
begäran från ett järnvägsföretag får 
endast avslås om det finns praktiskt 
möjliga alternativ enligt 
marknadsvillkoren. Om
tjänsterna inte tillhandahålls av en enda 
infrastrukturförvaltare ska 
tillhandahållaren av den ”huvudsakliga 
infrastrukturen” göra alla rimliga 
ansträngningar för att underlätta 
tillhandahållandet av dessa tjänster.

Or. fr
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Motivering

På detta sätt bevaras tjänsteleverantörernas skyldigheter i väntan på att den talan som 
kommissionen väckt behandlas i EU-domstolen.

Ändringsförslag 394
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 
på ett icke-diskriminerande sätt

2. Tillträdet till de tjänster som anges i
punkt 2 i bilaga III, samt användningen av 
dem, ska tillhandahållas av alla 
tjänsteleverantörer på ett icke-
diskriminerande sätt, förutsatt att dessa 
tjänster betraktas som nödvändiga 
anläggningar enligt definitionen i 
artikel 3 (21a ny).

Or. fr

Motivering

Tillträdet till järnvägsspår för att utnyttja nödvändiga anläggningar ska garanteras på ett 
icke-diskriminerande sätt.

Ändringsförslag 395
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer
på ett icke-diskriminerande sätt.

2. Tjänsteleverantörer ska tillhandahålla 
järnvägsföretagen de tjänster som anges i
punkt 2 i bilaga III på ett icke-
diskriminerande sätt och under 
regleringsorganets kontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 396
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 
på ett icke-diskriminerande sätt

2. Järnvägsoperatörer som tillhandahåller 
järnvägsföretag de tjänsteanläggningar 
som anges i bilaga III kan kontrolleras av 
regleringsorganet för att undvika tvister 
och orimliga förseningar. För att 
säkerställa fullständig insyn och ett 
rättvist tillträde till anläggningar ska den 
berörda järnvägsoperatören, oberoende 
av sitt ägandeförhållande eller tillhörighet 
till en integrerad järnvägsföretagsgrupp, 
redovisa separata räkenskaper för varje 
tjänsteanläggning.

Or. en

Motivering

Tillträde och tillgång till tjänsteanläggningar är avgörande för järnvägsföretagens 
verksamhet och för att säkerställa insyn ska järnvägsföretagen, oberoende av deras 
ägandeförhållande, redovisa separata räkenskaper, utan att detta påverkar deras eventuella 
tillhörighet till en integrerad grupp.

Ändringsförslag 397
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer
på ett icke-diskriminerande sätt

2. Tjänsteleverantörer ska tillhandahålla 
järnvägsföretagen de tjänster som anges i
punkt 2 i bilaga III på ett icke-
diskriminerande sätt och under 
regleringsorganets kontroll.
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Or. en

Ändringsförslag 398
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 
på ett icke-diskriminerande sätt

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas järnvägsföretagen av 
tjänsteleverantörer på ett icke-
diskriminerande sätt under 
regleringsmyndighetens överinseende.

Or. de

Ändringsförslag 399
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 
på ett icke-diskriminerande sätt

2. Spårtillträde till och användning av de
tjänster som anges i punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 
på ett icke-diskriminerande sätt

Or. en

Ändringsförslag 400
Mathieu Grosch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 
tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer 
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på ett icke-diskriminerande sätt på ett icke-diskriminerande sätt, eftersom 
de utgör nya anläggningar enligt artikel 
3.21a (ny).

Or. en

Ändringsförslag 401
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 
eller företag som också är aktivt och har 
en dominerande ställning på minst en av 
de marknader för 
järnvägstransporttjänster för vilka 
anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på 
ett sådant sätt att den i rättsligt och 
organisatoriskt avseende samt i fråga om 
beslutfattande är oberoende i förhållande 
till detta organ eller företag.

utgår

Or. en

Motivering

Överflödigt till följd av bestämmelserna i punkt 2 första stycket.

Ändringsförslag 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 
eller företag som också är aktivt och har 
en dominerande ställning på minst en av 
de marknader för 
järnvägstransporttjänster för vilka 

Tjänsteleverantörer ska ha separat 
redovisning för varje 
tjänsteanläggningskategori i bilaga III 
punkt 2.
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anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på 
ett sådant sätt att den i rättsligt och 
organisatoriskt avseende samt i fråga om 
beslutfattande är oberoende i förhållande 
till detta organ eller företag.

Or. en

Ändringsförslag 403
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 
eller företag som också är aktivt och har en 
dominerande ställning på minst en av de 
marknader för järnvägstransporttjänster för 
vilka anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på ett 
sådant sätt att den i rättsligt och 
organisatoriskt avseende samt i fråga om 
beslutfattande är oberoende i förhållande 
till detta organ eller företag.

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 
eller företag som också är aktivt och har en 
dominerande ställning på minst en av de 
marknader för järnvägstransporttjänster för 
vilka anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på ett 
sådant sätt att fullständig insyn och icke-
diskriminerande tillträde till och 
användning av dessa tjänster garanteras.
Detta oberoende får inte leda till att det 
bildas ett särskilt organ för 
anläggningarna för tjänster. Det behöriga 
nationella regleringsorganet ska ansvara 
för att kontrollera tillträdesvillkoren.

Or. fr

Motivering

En fullständig åtskillnad mellan transporttjänster kommer inte att leda till en rättvis 
konkurrens mellan dessa verksamheter. Denna åtskillnad kommer att medföra ytterligare 
organisatoriska kostnader, mer byråkrati och ökade administrativa kostnader. De nationella 
regleringsorganens respektive behörigheter måste stärkas, så att de kan kontrollera att 
besluten fattas på ett öppet sätt och att ingen diskriminering förekommer.

Ändringsförslag 404
Juozas Imbrasas
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 
eller företag som också är aktivt och har 
en dominerande ställning på minst en av 
de marknader för 
järnvägstransporttjänster för vilka 
anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på 
ett sådant sätt att den i rättsligt och 
organisatoriskt avseende samt i fråga om 
beslutfattande är oberoende i förhållande 
till detta organ eller företag.

I syfte att garantera fullständig öppenhet 
och insyn samt ett icke-diskriminerande 
tillträde till sådana anläggningar för 
tjänster som avses i bilaga III punkt 2 och 
till de tjänster som tillhandahålls i dessa 
anläggningar, ska tjänsteleverantören ha 
separat redovisning för berörda 
tjänsteanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 405
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 
eller företag som också är aktivt och har en 
dominerande ställning på minst en av de 
marknader för järnvägstransporttjänster för 
vilka anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på ett 
sådant sätt att den i rättsligt och 
organisatoriskt avseende samt i fråga om 
beslutfattande är oberoende i förhållande 
till detta organ eller företag.

I syfte att garantera fullständig öppenhet 
och insyn samt ett icke-diskriminerande 
tillträde till sådana anläggningar för 
tjänster som avses i bilaga III punkt 2 
led a, b, c, e och g och till de tjänster som
tillhandahålls i dessa anläggningar i de 
fall då tjänsteleverantören kontrolleras 
direkt eller indirekt av ett organ eller 
företag som också är aktivt och har en 
dominerande ställning på nationella
marknader för järnvägstransporttjänster för 
vilka anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på ett 
sådant sätt att den är oberoende i 
förhållande till detta organ eller företag. Ett 
sådant oberoende ska inte förutsätta att 
ett separat organ eller företag måste 
upprättas för tjänsteanläggningar.
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Or. en

Ändringsförslag 406
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 
eller företag som också är aktivt och har 
en dominerande ställning på minst en av 
de marknader för 
järnvägstransporttjänster för vilka 
anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på 
ett sådant sätt att den i rättsligt och 
organisatoriskt avseende samt i fråga om 
beslutfattande är oberoende i förhållande 
till detta organ eller företag.

utgår

Or. de

Motivering

Beredvilligheten att investera i anläggningar för tjänster kommer att minska. Den som 
uppfört anläggningen eller driver den kan inte längre utgå från att han ska få täckning för 
sina egna kostnader eftersom ju utomstående, vilkas företagsfilosofi han varken känner till 
eller kan ana sig till, obligatoriskt får tillträde på liknande villkor och undanhåller honom 
kapacitet. Däremot blir den som driver en anläggning för tjänster tvungen att bära 
företagarrisken i samband med den. Föreskrifterna är investeringsfientliga och inkräktar 
oskäligt på äganderätten.

Ändringsförslag 407
Carlo Fidanza

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 
eller företag som också är aktivt och har en 
dominerande ställning på minst en av de 

Om tjänsteleverantören tillhör ett 
järnvägsföretag som också är aktivt och 
har en dominerande ställning på minst en 
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marknader för järnvägstransporttjänster för 
vilka anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på ett 
sådant sätt att den i rättsligt och 
organisatoriskt avseende samt i fråga om 
beslutfattande är oberoende i förhållande 
till detta organ eller företag.

av de marknader för 
järnvägstransporttjänster för vilka 
anläggningen används, ska 
tjänsteleverantören vara organiserad på ett 
sådant sätt att den i rättsligt och 
organisatoriskt avseende samt i fråga om 
beslutfattande är oberoende i förhållande 
till detta järnvägsföretag.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget går ut på att kraven om organisatoriskt oberoende för 
tjänsteleverantörerna även ska tillämpas på järnvägsföretag, eftersom kraven om oberoende, 
som redan omfattar infrastrukturförvaltare, även säkerställer oberoendet för de tjänster som 
dessa levererar. 

Ändringsförslag 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som 
gör det möjligt för dem att bedriva den 
berörda gods- eller persontrafiken på 
samma linje under ekonomiskt 
godtagbara förhållanden. Det är
tjänsteleverantören som ska bevisa att det 
finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om tillgänglig kapacitet är otillräcklig för 
att bevilja denna begäran. 
Tjänsteleverantören ska tillhandahålla en 
motivering och bevis på att det saknas 
tillräcklig kapacitet. Vid tvister kan 
sökanden överklaga nekandet av tillträde 
till regleringsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 409
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster ska besvaras 
inom en period som fastslås av det 
nationella regleringsorganet och får 
avslås endast om det finns livskraftiga 
alternativ som gör det möjligt för dem att 
bedriva den berörda gods- eller 
persontrafiken på samma linje under 
ekonomiskt godtagbara förhållanden. Det 
är tjänsteleverantören som ska bevisa att 
det finns ett livskraftigt alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 410
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den 
berörda gods- eller persontrafiken på 
samma linje under ekonomiskt 
godtagbara förhållanden. Det är 
tjänsteleverantören som ska bevisa att det 
finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster enligt punkt 2 i 
bilaga III får avslås endast om det finns 
livskraftiga alternativ på 
marknadsmässiga villkor eller om den 
regleringsmyndighet som avses i 
artikel 55, efter anhängiggörande och 
prövning, anser att det finns giltiga skäl 
för tjänsteleverantören att neka tillträde 
till den begärda tjänsten. Om 
tjänsteleverantören bestrider 
regleringsmyndighetens beslut har 
han/hon rätt att ange skälen till varför 
begäran om tillträde avslagits. 

Or. fr
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Motivering

Definitionen av nödvändiga anläggningar är inte tillräckligt tydlig i kommissionens förslag. 
Dessutom krävs det ett förtydligande av regleringsmyndighetens roll när en begäran om 
tillträde avslås.

Ändringsförslag 411
Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Om en begäran avslås är 
tjänsteleverantören skyldig att inför den 
som framställt begäran samt inför 
regleringsorganet motivera varför. 
Regleringsorganet ska pröva orsakerna 
till avslaget och vid behov vidta 
avhjälpande åtgärder. För 
regleringsorganets beslut ska artikel 56.5 
andra stycket gälla.

Or. de

Motivering

Regleringsorganet har till uppgift att pröva grunderna till avslaget och vid behov ingripa.

Ändringsförslag 412
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
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anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för det sökande 
järnvägsföretaget att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
eller på alternativa linjer under 
ekonomiskt godtagbara förhållanden. Detta 
innebär inte att tjänsteleverantören måste 
göra investeringar för att kunna bevilja 
alla begäranden från järnvägsföretag. Det 
är regleringsorganet som ska bevisa att det 
finns ett livskraftigt alternativ.
Tjänsteleverantören ska tillhandahålla en 
motivering av alla avslag på begäran om 
tillträde till dess anläggning eller till 
tjänsterna i den berörda anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 413
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för det sökande 
järnvägsföretaget att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
eller på alternativa linjer under 
ekonomiskt godtagbara förhållanden. Detta 
innebär inte att tjänsteleverantören måste 
göra investeringar för att kunna bevilja 
alla begäranden från järnvägsföretag. I 
syfte att undvika tvister och förseningar 
är det regleringsorganet som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Or. en
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Motivering

I de fall då det järnvägsföretag som förvaltar den berörda anläggningen för tjänster avslår 
begäran om tillträde bör kompetensen ligga hos regleringsorganet, och förslaget på 
alternativa linjer under ekonomiskt godtagbara förhållanden bör också komma från detta 
organ.

Ändringsförslag 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden.
I händelse av tvist ska det regleringsorgan 
som avses i artikel 55 fatta ett beslut 
utifrån de handlingar som lämnats in av 
parterna. Tjänsteleverantören ska i alla 
händelser ange skälen till sitt beslut att 
avslå begäran om tillträde.

Or. fr

Ändringsförslag 415
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden.
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden.
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att det finns ett livskraftigt alternativ.

Or. de

Motivering

Beredvilligheten att investera i anläggningar för tjänster kommer att minska. Den som 
uppfört anläggningen eller driver den kan inte längre utgå från att han ska få täckning för 
sina egna kostnader eftersom ju utomstående, vilkas företagsfilosofi han varken känner till 
eller kan ana sig till, obligatoriskt får tillträde på liknande villkor och undanhåller honom 
kapacitet. Däremot blir den som driver en anläggning för tjänster tvungen att bära 
företagarrisken i samband med den. Föreskrifterna är investeringsfientliga och inkräktar 
oskäligt på äganderätten.

Ändringsförslag 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Sådana avslag ska skriftligen motiveras 
av tjänsteleverantören.

Or. pl

Motivering

Om en tjänsteleverantör avslår en begäran om tillträde till en anläggning för tjänster som 
drivs av tjänsteleverantören ska tjänsteleverantören inte vara skyldig att bevisa att det finns 
ekonomiskt och tekniskt livskraftiga alternativ som den ansökande skulle kunna använda utan 
större merkostnader. Orsaken till detta är att tjänsteleverantören ju inte känner till vilka 
anläggningar som andra leverantörer disponerar över.

Ändringsförslag 417
Herbert Dorfmann
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ. Med 
anläggningar för tjänster avses 
verkstäder, underhållsanläggningar, 
utrustning och nödvändiga 
anslutningsspår, uppställnings- och 
rangeringsspår för drift av och tillträde 
till underhållsanläggningarna, liksom 
också terminaler och privata 
rangerbangårdar.

Or. de

Ändringsförslag 418
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster och till de 
tjänster som tillhandahålls där får avslås 
endast om det finns livskraftiga alternativ 
som gör det möjligt för det sökande 
järnvägsföretaget att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
eller på alternativa linjer under 
ekonomiskt godtagbara förhållanden. Detta 
innebär inte att tjänsteleverantören måste 
göra investeringar för att kunna bevilja 
alla begäranden från järnvägsföretag. Det 
är regleringsorganet som ska bevisa att det 
finns ett livskraftigt alternativ.
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Tjänsteleverantören ska tillhandahålla en 
motivering av alla avslag på begäran om 
tillträde till dess anläggning eller till 
tjänsterna i den berörda anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 419
Mathieu Grosch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga alternativ som gör 
det möjligt för dem att bedriva den berörda 
gods- eller persontrafiken på samma linje 
under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 
Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 
att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
anläggningen för tjänster får avslås endast 
om det finns livskraftiga och acceptabla 
alternativ som gör det möjligt för dem att 
bedriva den berörda gods- eller 
persontrafiken på samma linje under 
ekonomiskt godtagbara förhållanden. Det 
är tjänsteleverantören som ska bevisa att 
det finns ett livskraftigt alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 420
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tjänsteleverantören ska tillhandahålla en 
motivering av alla avslag på begäran om 
tillträde till dess anläggning eller till den 
specifika tjänsten i fråga.

Or. en
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Motivering

Det är rimligt att tillhandahålla en lämplig motivering för att om nödvändigt hjälpa 
regleringsorganet i dess utredning.

Ändringsförslag 421
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av kapaciteten 
tilldelas andra järnvägsföretag än de som 
utgör en del av det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av kapaciteten 
tilldelas andra järnvägsföretag än de som 
utgör en del av det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift. Om det inte 
är möjligt att tilldela en lämplig del av 
kapaciteten till andra järnvägsföretag än 
de som utgör en del av det organ eller 
företag som tjänsteleverantören också 
tillhör ska regleringsorganet ta fram 
alternativa lösningar tillsammans med 
alla berörda parter.

Or. en
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Motivering

Om det inte är möjligt att tilldela en lämplig del av kapaciteten till andra järnvägsföretag än 
de som utgör en del av det organ eller företag som tjänsteleverantören också tillhör ska 
regleringsorganet ta fram alternativa lösningar tillsammans med alla berörda parter.

Ändringsförslag 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen 
på grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av 
kapaciteten tilldelas andra 
järnvägsföretag än de som utgör en del av 
det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande 
materiel får emellertid reserveras för 
användning av ett järnvägsföretag för en 
period av fem år från det att de börjar tas 
i drift.

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören använda all tillgänglig 
kapacitet för att bemöta önskemålen.

Or. en

Ändringsförslag 423
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av kapaciteten 
tilldelas andra järnvägsföretag än de som 
utgör en del av det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål.
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att
kontrollera om begäran avslagits utan 
giltiga skäl och, om detta är fallet,
säkerställa att en lämplig del av kapaciteten 
tilldelas andra järnvägsföretag än de som 
utgör en del av det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. Om
nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar utvecklas för 
specifik ny rullande materiel inom ramen 
för ett avtal om offentliga tjänster i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1370/2007, får emellertid deras 
användning, i första hand, reserveras åt 
den avtalsslutande operatören för avtalets 
giltighet, eftersom detta är en 
förutsättning för tillhandahållandet av 
tjänster. I andra fall får dessa 
anläggningar reserveras för användning 
av ett järnvägsföretag för en period av tio
år från det att de börjar tas i drift. All 
överkapacitet måste emellertid vara 
tillgänglig för alla övriga 
järnvägsoperatörer, under överinseende 
av regleringsorganet.

Or. fr

Motivering

Regleringsorganet måste kontrollera att ett eventuellt avslag på en begäran om tillträde till 
tjänster är berättigat. Om det inte finns några giltiga skäl kan organet bevilja den sökande 
tillträde till dessa tjänster. För att undvika att nya marknadsaktörer nekas tillträde på 
påhittade grunder ska samtliga operatörer ha tillträde till all eventuell överkapacitet.
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Ändringsförslag 424
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av 
kapaciteten tilldelas andra 
järnvägsföretag än de som utgör en del av 
det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande 
materiel får emellertid reserveras för 
användning av ett järnvägsföretag för en 
period av fem år från det att de börjar tas 
i drift.

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 425
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 

Om intressekonflikter uppstår ska 
järnvägsoperatören sträva efter att finna 
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bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av 
kapaciteten tilldelas andra 
järnvägsföretag än de som utgör en del av 
det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande 
materiel får emellertid reserveras för 
användning av ett järnvägsföretag för en 
period av fem år från det att de börjar tas 
i drift.

bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder.

Or. en

Motivering

Den information som regleringsorganet har och som inkluderas i beskrivningen av nätet är 
tillräcklig för att finna en lösning.

Ändringsförslag 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 
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eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av 
kapaciteten tilldelas andra järnvägsföretag 
än de som utgör en del av det organ eller 
företag som tjänsteleverantören också 
tillhör. Nybyggda underhållsanläggningar 
och andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

bedöma om anläggningen är väsentlig för 
att bedriva transporttjänsten och, om 
nödvändigt, på eget initiativ eller på 
grundval av ett klagomål vidta lämpliga 
åtgärder för att avgöra om en ansökan har 
förkastats på ett omotiverat sätt och i så 
fall säkerställa att en lämplig del av den 
kapacitet som kan göras tillgänglig
tilldelas andra järnvägsföretag än de som 
utgör en del av det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget går ut på att regleringsorganet ska bedöma om anläggningen är nödvändig 
för transportverksamheten och avgöra om en begäran om att få använda anläggningen är 
motiverad eller inte.  

Ändringsförslag 427
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av kapaciteten 

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
pröva om avslaget varit omotiverat. Om så 
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tilldelas andra järnvägsföretag än de som 
utgör en del av det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

är fallet ska regleringsorganet säkerställa 
att en lämplig del av kapaciteten tilldelas 
andra järnvägsföretag än de som utgör en 
del av det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

Or. de

Motivering

Beredvilligheten att investera i anläggningar för tjänster kommer att minska. Den som 
uppfört anläggningen eller driver den kan inte längre utgå från att han ska få täckning för 
sina egna kostnader eftersom ju utomstående, vilkas företagsfilosofi han varken känner till 
eller kan ana sig till, obligatoriskt får tillträde på liknande villkor och undanhåller honom 
kapacitet. Däremot blir den som driver en anläggning för tjänster tvungen att bära 
företagarrisken i samband med den. Föreskrifterna är investeringsfientliga och inkräktar 
oskäligt på äganderätten.

Ändringsförslag 428
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av 
kapaciteten tilldelas andra 
järnvägsföretag än de som utgör en del av 

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder.
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det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande 
materiel får emellertid reserveras för 
användning av ett järnvägsföretag för en 
period av fem år från det att de börjar tas 
i drift.

Or. en

Ändringsförslag 429
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av kapaciteten 
tilldelas andra järnvägsföretag än de som 
utgör en del av det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
grundval av ett klagomål vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att en lämplig 
del av kapaciteten tilldelas andra 
järnvägsföretag än de som utgör en del av 
det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

Or. nl
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Ändringsförslag 430
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål. 
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att en lämplig del av 
kapaciteten tilldelas andra 
järnvägsföretag än de som utgör en del av 
det organ eller företag som 
tjänsteleverantören också tillhör. 
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande materiel 
får emellertid reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

Om intressekonflikter uppstår ska 
tjänsteleverantören sträva efter att finna 
bästa möjliga lösning på alla önskemål.
Om inget livskraftigt alternativ är 
tillgängligt, samtidigt som det inte är 
möjligt att tillgodose alla ansökningar om 
kapacitet för den berörda anläggningen på 
grundval av påvisade behov, ska det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 på 
eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål vidta lämpliga åtgärder för att
undvika diskriminering och/eller olika 
villkor i syfte att säkerställa öppenhet och 
insyn. Nybyggda underhållsanläggningar 
och andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för rullande
höghastighetsmateriel, i enlighet med 
kommissionens beslut 2008/232/EG 
av den 21 februari 2008 om tekniska 
specifikationer för driftskompatibiliteten 
avseende delsystemet ”Rullande materiel i 
det transeuropeiska järnvägssystemet för 
höghastighetståg”1, får emellertid 
reserveras för användning av ett 
järnvägsföretag för en period av tio år från 
det att de börjar tas i drift. Denna period 
kan förnyas en gång under överinseende 
av regleringsorganet.
Nybyggda underhållsanläggningar och 
andra tekniska anläggningar som 
utvecklats för specifik ny rullande 
materiel får reserveras för användning av 
ett järnvägsföretag för en period av fem år 
från det att de börjar tas i drift.

Or. en
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Ändringsförslag 431
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har 
varit i bruk under minst två på varandra 
följande år ska dess ägare offentliggöra 
att driften av anläggningen kan leasas 
eller hyras.

utgår

Or. de

Motivering

Detta förslag inkräktar på äganderätten. Regleringsorganet bör ha tillräckliga befogenheter 
för att garantera ett icke-diskriminerande tillträde till anläggningarna och pröva om sådant 
tillträde föreligger.

Ändringsförslag 432
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har 
varit i bruk under minst två på varandra 
följande år ska dess ägare offentliggöra 
att driften av anläggningen kan leasas 
eller hyras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 433
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har 
varit i bruk under minst två på varandra 
följande år ska dess ägare offentliggöra 
att driften av anläggningen kan leasas 
eller hyras.

utgår

Or. en

Motivering

Detta stycke saknar relevans i förhållande till alla bestämmelser som ger tillträdesrätt till 
järnvägsanläggningar.

Ändringsförslag 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har 
varit i bruk under minst två på varandra 
följande år ska dess ägare offentliggöra 
att driften av anläggningen kan leasas 
eller hyras.

utgår

Or. pl

Motivering

Denna bestämmelse handlar om egendomsdisposition och innebär ett alltför långtgående 
ingrepp i äganderätten, som garanteras i Europeiska unionens grundläggande fördrag. 
Beslut om uthyrning eller försäljning bör fattas på ekonomiska premisser, självständigt av 
ägaren till anläggningen i fråga.

Ändringsförslag 435
Ismail Ertug

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras.

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas, hyras eller 
säljas.

Or. de

Motivering

Det bör även vara möjligt för järnvägsföretagen att sälja anläggningar.

Ändringsförslag 436
Brian Simpson

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra 
följande år ska dess ägare offentliggöra att 
driften av anläggningen kan leasas eller
hyras.

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst ett år ska dess ägare 
offentliggöra att driften av anläggningen 
kan leasas, hyras eller säljas för 
användning för verksamheter som är 
relaterade till järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras.

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras eller 
åter öppna anläggningen vid 
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förfrågningar.

Or. en

Ändringsförslag 438
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har 
varit i bruk under minst två på varandra 
följande år ska dess ägare offentliggöra 
att driften av anläggningen kan leasas 
eller hyras.

utgår

Or. de

Motivering

Beredvilligheten att investera i anläggningar för tjänster kommer att minska. Den som 
uppfört anläggningen eller driver den kan inte längre utgå från att han ska få täckning för 
sina egna kostnader eftersom ju utomstående, vilkas företagsfilosofi han varken känner till 
eller kan ana sig till, obligatoriskt får tillträde på liknande villkor och undanhåller honom 
kapacitet. Däremot blir den som driver en anläggning för tjänster tvungen att bära 
företagarrisken i samband med den. Föreskrifterna är investeringsfientliga och inkräktar 
oskäligt på äganderätten.

Ändringsförslag 439
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras.

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år och om begäranden om tillgång till 
anläggningen grundas på faktiska behov 
ska dess ägare offentliggöra att driften av 
anläggningen kan leasas eller hyras under 
förutsättning att tjänsteleverantören inte 
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kan påvisa att en pågående ombyggnation 
hindrar järnvägsföretag från att använda 
anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 440
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras.

Om anläggningen för tjänster som avses i 
bilaga III punkt 2 inte har varit i bruk 
under minst tre på varandra följande år och 
om järnvägsföretagens begäranden till 
tjänsteleverantören om tillgång till 
anläggningen grundas på faktiska behov 
ska dess ägare offentliggöra att driften av 
anläggningen kan leasas eller hyras helt 
eller delvis som en anläggning för 
järnvägstjänster under förutsättning att 
tjänsteleverantören inte kan påvisa att en 
pågående ombyggnation hindrar 
järnvägsföretag från att använda 
anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 441
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras.

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan säljas, leasas eller 
hyras, om inte ägaren kan visa att 
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anläggningen håller på att 
omstruktureras och därför inte kan 
användas av ett järnvägsföretag.

Or. es

Motivering

Operatörerna av anläggningarna måste ges en viss flexibilitet om de kan visa att de berörda 
anläggningar är belägna på mark som kan vara under omstrukturering för andra ändamål, 
såsom urbanisering, där det vanligtvis tar lång tid innan marken tas i bruk.

Ändringsförslag 442
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras.

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras. Om 
anläggningen tilldelades 
järnvägsföretaget vid ett tidigare datum, 
ska skälen anges till varför den inte 
används.

Or. es

Motivering

Kännedom om varför anläggningen inte används bidrar till att förbättra de tjänster som 
tillhandahålls och uppfylla målen för direktivet.

Ändringsförslag 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit Om anläggningen för tjänster inte har varit 
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i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras.

i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras eller 
för koncession för järnvägsrelaterad 
verksamhet. Om ingen tar över 
anläggningen på grund av brist på 
lämpliga sökande kan den, efter det att det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 har 
gjort en bedömning av anläggningens 
allmännyttiga intresse, säljas. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga att allmänna tjänster kan säljas, dock endast 
efter kontroller av regleringsorganet.

Ändringsförslag 444
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anläggningen för tjänster inte har varit 
i bruk under minst två på varandra följande 
år ska dess ägare offentliggöra att driften 
av anläggningen kan leasas eller hyras.

Ägaren av anläggningen för tjänster ska 
använda den i enlighet med 
effektivitetsprinciperna i detta direktiv och 
offentliggöra att driften av anläggningen är 
tillgänglig enligt alla former av 
överlåtelse, om han inte använder den 
under minst två på varandra följande år.

Or. en

Ändringsförslag 445
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om infrastrukturförvaltaren erbjuder 
några av de tjänster som beskrivs som 
tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska 
dessa på begäran tillhandahållas alla 
järnvägsföretag på ett icke-
diskriminerande sätt.

utgår

Or. en

Motivering

Föregående bestämmelser i denna artikel är tillräckliga.

Ändringsförslag 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om infrastrukturförvaltaren erbjuder 
några av de tjänster som beskrivs som 
tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska 
dessa på begäran tillhandahållas alla 
järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande 
sätt.

3. Om infrastrukturförvaltaren erbjuder 
några av de tjänster som beskrivs som 
tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska 
dessa på begäran tillhandahållas alla 
järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande 
sätt.

Järnvägsföretaget som köper 
drivmotorström ska ha rätt att välja 
elleverantör.
Priset per energienhet ska inte kopplas till 
järnvägsföretagets form eller storlek, utan 
bör vara enhetligt för alla kunder.

Or. en

Ändringsförslag 447
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om infrastrukturförvaltaren erbjuder 
några av de tjänster som beskrivs som 
tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska 
dessa på begäran tillhandahållas alla 
järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande 
sätt.

3. Om tjänsteleverantören erbjuder några
av de tjänster som beskrivs som 
tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska 
dessa på begäran tillhandahållas alla 
järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande 
sätt .

Or. en

Ändringsförslag 448
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Järnvägsföretagen kan begära 
ytterligare extra tjänster, som anges i 
punkt 4 i bilaga III, från 
infrastrukturförvaltaren eller från andra 
leverantörer. Infrastrukturförvaltaren är 
inte skyldig att tillhandahålla dessa 
tjänster.

utgår

Or. en

Motivering

Föregående bestämmelser i denna artikel är tillräckliga.

Ändringsförslag 449
Mathieu Grosch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Regleringsorganet ska informeras om 
och ges tillgång till relevanta handlingar 
om ansökningar och beslut enligt 
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bilaga III punkterna 1 och 2 i syfte att 
kunna kontrollera att dessa beslut fattas 
på ett icke-diskriminerande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 450
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga III får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga III får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår

Or. de

Motivering

Enligt artikel 290 i Lissabonfördraget får delegerade rättsakter användas endast för att 
komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten. De befogenheter 
som kommissionen här föreslås få, nämligen att ändra väsentliga aspekter av 
järnvägspolitiken och järnvägslagstiftningen med hjälp av delegerade rättsakter, går långt 
utöver vad som med fog kunde motivera en befogenhetsöverföring till kommissionen. Därför 
bör ändringarna göras enligt det sedvanliga medbeslutandeförfarandet.
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Ändringsförslag 452
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga III får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår

Or. en

Motivering

En väsentlig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 453
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga III får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 454
Mathieu Grosch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga III får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 455
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bilaga III får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 456
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla bestämmelser i 
gränsöverskridande överenskommelser 
mellan medlemsstater som diskriminerar 
mellan järnvägsföretag, eller som 
begränsar järnvägsföretags frihet att 
bedriva gränsöverskridande trafik, 
ogiltigförklaras härmed.

utgår

Dessa överenskommelser ska anmälas till 
kommissionen. Kommissionen ska 
granska sådana överenskommelsers 
förenlighet med detta direktiv och besluta 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 64.2 huruvida de berörda 
överenskommelserna får fortsätta att 
gälla. Kommissionens ska meddela sitt 
beslut till Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaterna.

Or. fr
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Motivering

Det bör vara upp till medlemsstaterna att avgöra vilket samarbete som behövs, särskilt 
avseende de tjänster i allmänhetens intresse som de själva har fastställt. Denna punkt 
ifrågasätter subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 457
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla bestämmelser i gränsöverskridande
överenskommelser mellan medlemsstater
som diskriminerar mellan järnvägsföretag,
eller som begränsar järnvägsföretags frihet 
att bedriva gränsöverskridande trafik, 
ogiltigförklaras härmed.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de
gränsöverskridande överenskommelser
som de ingår inte diskriminerar vissa
järnvägsföretag eller begränsar 
järnvägsföretags frihet att bedriva 
gränsöverskridande trafik.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis ha befogenhet att besluta om gränsöverskridande 
överenskommelser. EU bör endast ingripa om medlemsstaterna själva inte kan uppnå målen 
på ett tillfredsställande sätt och om målen bättre kan uppnås på unionsnivå.

Ändringsförslag 458
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa överenskommelser ska anmälas till 
kommissionen. Kommissionen ska granska 
sådana överenskommelsers förenlighet 
med detta direktiv och besluta i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
64.2 huruvida de berörda 
överenskommelserna får fortsätta att 
gälla. Kommissionens ska meddela sitt 

Dessa överenskommelser ska anmälas till 
kommissionen. Kommissionen ska granska 
sådana överenskommelsers förenlighet 
med detta direktiv. Om kommissionen 
konstaterar att en gränsöverskridande 
överenskommelse och en 
unionsbestämmelse inte är förenliga kan 
den, i enlighet med artikel 258 i 
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beslut till Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaterna.

EUF-fördraget, väcka talan om 
fördragsbrott vid Europeiska unionens 
domstol.

Or. fr

Motivering

Kommissionen kan inte genom ett enkelt beslut upphäva en gränsöverskridande 
överenskommelse som på korrekt sätt godkänts av två medlemsstater. Kommissionen ska, i 
överensstämmelse med artikel 17 i EUF-fördraget och under EU-domstolens kontroll, 
säkerställa tillämpningen av fördragen och de åtgärder som institutionerna antar i enlighet 
med dessa.

Ändringsförslag 459
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar 
behörighetsfördelningen mellan unionen 
och medlemsstaterna, i enlighet med 
unionens lagstiftning, ska förhandlingarna 
om och tillämpningen av 
gränsöverskridande överenskommelser 
mellan medlemsstater och tredjeländer
omfattas av ett förfarande för samarbete 
mellan medlemsstater och kommissionen.

2. Utan att det påverkar 
behörighetsfördelningen mellan unionen 
och medlemsstaterna, i enlighet med 
unionens lagstiftning, ska medlemsstaterna 
informera kommissionen om
förhandlingarna om och tillämpningen av 
gränsöverskridande överenskommelser 
mellan medlemsstater och tredjeländer.

Or. fr


