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Ændringsforslag 460
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. september 2001 
Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at overvåge de tekniske 
og økonomiske vilkår og 
markedsudviklingen inden for den 
europæiske jernbanetransport. 

1. Senest den 15. september 2001 
Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at overvåge de tekniske 
og økonomiske vilkår og 
markedsudviklingen, 
beskæftigelsesudviklingen og sociale 
forhold inden for den europæiske 
jernbanetransport, samt dens overholdelse 
af EU's konkurrenceregler.

Or. ro

Begrundelse

Overvågning af udviklingen i beskæftigelse og sociale forhold såvel som overholdelse af EU's 
konkurrenceregler har stor betydning for opnåelsen af et "fælles europæisk jernbaneområde".

Ændringsforslag 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I den forbindelse inddrager 
Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne og de berørte sektorer, 
herunder brugerne, i sit arbejde, for at de 
bedre kan overvåge udviklingen i 
jernbanesektoren og på markedet, evaluere 
følgerne af de vedtagne foranstaltninger og 
analysere virkningerne af de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
planlagt.

2. I den forbindelse inddrager 
Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Jernbaneagentur og de 
berørte sektorer, herunder brugerne, i sit 
arbejde, for at de bedre kan overvåge 
udviklingen i jernbanesektoren og på 
markedet, evaluere følgerne af de vedtagne 
foranstaltninger og analysere virkningerne 
af de foranstaltninger, Kommissionen har 
planlagt.
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Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at involvere Europa-Parlamentet og Det Europæiske 
Jernbaneagentur i det arbejde, som Kommissionen udfører.

Ændringsforslag 462
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I den forbindelse inddrager 
Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne og de berørte sektorer, 
herunder brugerne, i sit arbejde, for at de 
bedre kan overvåge udviklingen i 
jernbanesektoren og på markedet, evaluere 
følgerne af de vedtagne foranstaltninger og 
analysere virkningerne af de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
planlagt.

2. I den forbindelse inddrager 
Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne, især fra de regulerende 
myndigheder, og de berørte sektorer, 
herunder arbejdsmarkedets parter og
organisationer, der repræsenterer 
jernbanebrugerne, i sit arbejde, for at de 
bedre kan overvåge udviklingen i denne 
sektor og på markedet, evaluere følgerne af 
de vedtagne foranstaltninger og analysere 
virkningerne af de foranstaltninger, 
Kommissionen har planlagt.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen bør inddrage repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og brugerne i sine 
aktiviteter for at overvåge jernbanemarkedet. Det Europæiske Jernbaneagentur skal for sit
vedkommende bevare fokus på at sikre et optimalt sikkerhedsniveau.

Ændringsforslag 463
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I den forbindelse inddrager 2. I den forbindelse inddrager 
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Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne og de berørte sektorer, 
herunder brugerne, i sit arbejde, for at de 
bedre kan overvåge udviklingen i 
jernbanesektoren og på markedet, evaluere 
følgerne af de vedtagne foranstaltninger og 
analysere virkningerne af de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
planlagt.

Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne, herunder 
repræsentanter for tilsynsorganerne, og 
de berørte sektorer, herunder 
jernbanesektorens arbejdsmarkedsparter 
og kunder, i sit arbejde, for at de bedre kan 
overvåge udviklingen i jernbanesektoren 
og på markedet, evaluere følgerne af de 
vedtagne foranstaltninger og analysere 
virkningerne af de foranstaltninger, 
Kommissionen har planlagt.
Kommissionen skal om nødvendigt også 
kontakte Det Europæiske 
Jernbaneagentur.

Or. nl

Ændringsforslag 464
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I den forbindelse inddrager 
Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne og de berørte sektorer, 
herunder brugerne, i sit arbejde, for at de 
bedre kan overvåge udviklingen i 
jernbanesektoren og på markedet, evaluere 
følgerne af de vedtagne foranstaltninger og 
analysere virkningerne af de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
planlagt.

2. I den forbindelse inddrager 
Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne, for tilsynsorganerne, for 
de berørte jernbanevirksomheder og de 
berørte sektorer, herunder brugerne, i sit 
arbejde, for at de bedre kan overvåge 
udviklingen i jernbanesektoren og på 
markedet, evaluere følgerne af de vedtagne 
foranstaltninger og analysere virkningerne 
af de foranstaltninger, Kommissionen har 
planlagt.

Or. de
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Ændringsforslag 465
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I den forbindelse inddrager 
Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne og de berørte sektorer, 
herunder brugerne, i sit arbejde, for at de 
bedre kan overvåge udviklingen i 
jernbanesektoren og på markedet, evaluere 
følgerne af de vedtagne foranstaltninger og 
analysere virkningerne af de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
planlagt.

2. I den forbindelse inddrager 
Kommissionen repræsentanter for 
medlemsstaterne og de berørte sektorer, 
herunder fagforeninger, industriforbund 
og brugerrepræsentanter, i sit arbejde, for 
at de bedre kan overvåge udviklingen i 
jernbanesektoren og på markedet, evaluere 
følgerne af de vedtagne foranstaltninger og 
analysere virkningerne af de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
planlagt.

Or. ro

Begrundelse

På baggrund af den fremtrædende rolle, som fagforeninger, industriforbund og især 
repræsentanterne for jernbanedriftens brugere spiller, er det vigtigt, at de høres og støtter 
Kommissionen i forbindelse med overvågningen af de tekniske og økonomiske forhold og 
udviklingen på det europæiske jernbanetransportmarked.

Ændringsforslag 466
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal overvåge 
anvendelsen af nettet og udviklingen af 
rammebetingelserne i jernbanesektoren, 
navnlig infrastrukturafgifter, 
kapacitetstildeling, sikkerhedsregler 
investeringer i jernbaneinfrastruktur, 
udvikling i jernbanetransportydelsernes 
priser og kvalitet, jernbanetransportydelser, 
der er omfattet af kontrakter om offentlig 
tjeneste, udstedelse af licenser samt graden 

3. Kommissionen skal overvåge 
anvendelsen af nettet og udviklingen af 
rammebetingelserne i jernbanesektoren, 
navnlig infrastrukturafgifter, 
kapacitetstildeling, sikkerhedsregler 
investeringer i jernbaneinfrastruktur, 
udvikling i jernbanetransportydelsernes 
priser og kvalitet, jernbanetransportydelser, 
der er omfattet af kontrakter om offentlig 
tjeneste, udstedelse af licenser, graden af 
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af harmonisering mellem medlemsstaterne.
Den skal sikre et aktivt samarbejde mellem 
de berørte tilsynsorganer i 
medlemsstaterne. 

markedsåbning, samt graden af 
harmonisering mellem medlemsstaterne. 
Den skal sikre et aktivt samarbejde mellem 
de berørte tilsynsorganer i 
medlemsstaterne. 

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende i denne OMARBEJDNING at understrege vigtigheden af gennemførelsen af 
det indre marked i jernbanesektoren, og for at opnå dette er markedsåbning og retfærdig 
konkurrence væsentlige elementer.

Ændringsforslag 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal overvåge 
anvendelsen af nettet og udviklingen af 
rammebetingelserne i jernbanesektoren,
navnlig infrastrukturafgifter, 
kapacitetstildeling, sikkerhedsregler 
investeringer i jernbaneinfrastruktur, 
udvikling i jernbanetransportydelsernes 
priser og kvalitet, jernbanetransportydelser, 
der er omfattet af kontrakter om offentlig 
tjeneste, udstedelse af licenser samt graden 
af harmonisering mellem medlemsstaterne.
Den skal sikre et aktivt samarbejde mellem 
de berørte tilsynsorganer i 
medlemsstaterne. 

3. Kommissionen skal overvåge 
anvendelsen af nettet og udviklingen af 
rammebetingelserne i jernbanesektoren, 
navnlig infrastrukturafgifter, 
kapacitetstildeling, sikkerhedsregler 
investeringer i jernbaneinfrastruktur, 
udvikling i jernbanetransportydelsernes 
priser og kvalitet, jernbanetransportydelser, 
der er omfattet af kontrakter om offentlig 
tjeneste, udstedelse af licenser samt graden 
af harmonisering, især på området for 
sociale rettigheder, mellem og inden for 
medlemsstaterne. Den skal sikre et aktivt 
samarbejde mellem de berørte 
tilsynsorganer i medlemsstaterne. 

Or. fr
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Ændringsforslag 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger regelmæssigt 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om:

4. Kommissionen aflægger regelmæssigt
og mindst én gang hvert fjerde år rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om:

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at indikere, hvor ofte Kommissionen skal rapportere til 
Parlamentet og Rådet om sit arbejde.

Ændringsforslag 469
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udviklingen af det indre marked inden 
for jernbanetransport

a) udviklingen af det indre marked inden 
for jernbanetransport og herunder graden 
af markedsåbning

Or. en

Ændringsforslag 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) arbejdsbetingelser i sektoren for hver 
medlemsstat
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Or. de

Begrundelse

Forkert konsolidering. Den foreslåede ordlyd er baseret på ordlyden i direktiv 2004/51/EF af 
26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets 
jernbaner. I rapporten skal der også tages hensyn til spørgsmål, som vedrører arbejdstagere, 
da de er nøglen til etableringen af et effektivt og sikkert jernbanesystem. Desuden kan og bør 
dette udgøre et middel til at realisere målsætningerne i Lissabonstrategien.

Ændringsforslag 471
Brian Simpson

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Kommissionen skal overvåge 
udviklingen på 
vedligeholdelsesmarkederne og pr. 2012 
foretage en undersøgelse for at evaluere 
de fordele, som en åbning af 
vedligeholdelsesmarkederne kan medføre. 
Undersøgelsen skal analysere den 
virkning, som åbningen af 
vedligeholdelsestjenester vil få på 
markedet for jernbaneoperatører og på en 
yderligere lettelse af adgangen til 
jernbanerelaterede tjenester for 
jernbaneoperatører.

Or. en

Begrundelse

Vedligeholdelsesmarkedernes muligheder for at give omfattende effektivitetsgevinster skal 
undersøges nærmere. Resultaterne af undersøgelsen og overvågningen af 
vedligeholdelsesmarkederne kan informere Kommissionen i forbindelse med mulige 
reguleringstiltag.
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Ændringsforslag 472
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med henblik på Kommissionens 
markedsovervågning forelægger 
medlemsstaterne hvert år de oplysninger, 
der er angivet i bilag IV, samt alle andre 
nødvendige data, som Kommissionen 
måtte anmode om.

5. Med henblik på Kommissionens 
markedsovervågning forelægger 
medlemsstaterne hvert år de oplysninger, 
der er angivet i bilag IV, samt alle andre 
nødvendige data, som Kommissionen 
måtte anmode om, navnlig:

a) graden af markedsåbning og retfærdig 
konkurrence i hver medlemsstat;

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende i denne OMARBEJDNING at understrege vigtigheden af gennemførelsen af 
det indre marked i jernbanesektoren, og for at opnå dette er markedsåbning og retfærdig 
konkurrence væsentlige elementer.

Ændringsforslag 473
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på Kommissionens 
markedsovervågning forelægger 
medlemsstaterne hvert år de oplysninger, 
der er angivet i bilag IV, samt alle andre 
nødvendige data, som Kommissionen 
måtte anmode om.

Med henblik på Kommissionens 
markedsovervågning forelægger 
medlemsstaterne hvert år de oplysninger, 
der er angivet i bilag IV, samt alle andre 
nødvendige data, som Kommissionen 
måtte anmode om.

Anførelse og offentliggørelse af typen og 
antallet af klager, meddelelser og andre 
indvendinger fra jernbanevirksomheder 
og af typen og antallet af diskriminerende 
eller andre skadelige foranstaltninger 
foranstaltet af infrastrukturoperatører, 
tidligere statsbanevirksomheder og/eller 
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deres efterfølgende selskaber.

Or. de

Ændringsforslag 474
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på Kommissionens 
markedsovervågning forelægger 
medlemsstaterne hvert år de oplysninger, 
der er angivet i bilag IV, samt alle andre 
nødvendige data, som Kommissionen 
måtte anmode om.

Med henblik på Kommissionens 
markedsovervågning forelægger 
medlemsstaterne hvert år de oplysninger, 
der er angivet i bilag IV, samt alle andre 
nødvendige data, som Kommissionen 
måtte anmode om.

(a) udviklingen af 
jernbanetransportydelse og -
kompensation for forpligtelser til offentlig 
tjenesteydelse;
(b) den modale andel af 
jernbanevirksomheder i den samlede 
transportydelse;
(c) tilsynsorganernes ressourcer og 
aktiviteter, der er beregnet til deres 
funktion som appelinstanser;
(d) de relevante udviklinger hvad angår 
omstrukturering af de eksisterende 
jernbanevirksomheder og 
vedtagelse/gennemførelse af nationale 
transportstrategier for de foregående år;
(e) de vigtige uddannelsesinitiativer/-
foranstaltninger på 
jernbanetransportområdet, der er sket i en 
medlemsstat i det foregående år;
(f) beskæftigelsen og de sociale forhold 
for jernbanevirksomheder, 
infrastrukturforvaltere og andre 
virksomheder, der er aktive i 
jernbanesektoren ved udgangen af det 
foregående år;
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(g) investeringerne i 
højhastighedsjernbanenetværket i det 
foregående år;
(h) længden af jernbanenetværket ved 
udgangen af det foregående år;
(i) sporadgangsafgifterne i det foregående 
år;
(j) tilstedeværelsen af en 
præstationsordning, der er etableret ifølge 
artikel 35 i dette direktiv;
(k) antallet af aktive licenser udstedt af 
den kompetente nationale myndighed;
(l) status for indførelsen af ERTMS;

(m) antallet af hændelser, ulykker og 
alvorlige ulykker i henhold til direktiv 
2004/49/EF, der fandt sted på netværket i 
det foregående år;
(n) andre relevante udviklinger.

Or. en

Ændringsforslag 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 476
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En jernbanevirksomhed kan ansøge om 
licens i den medlemsstat, hvor den er 
etableret, forudsat at medlemsstater eller 
statsborgere i medlemsstaterne samlet ejer 
mere end 50 % af den pågældende 
jernbanevirksomhed og effektivt 
kontrollerer den, enten direkte eller 
indirekte gennem et eller flere andre 
foretagender, medmindre andet er fastsat i 
en aftale med et tredjeland, som Den 
Europæiske Union er part i.

1. En jernbanevirksomhed kan ansøge om 
licens i den medlemsstat, hvor den er 
etableret. En medlemsstat skal tage en 
beslutning angående en ansøgning om en 
licens fra en jernbanevirksomhed på dens 
område, hvor jernbanevirksomheden for 
mere end 50 % vedkommende ejes helt af 
tredjepartsinteresser uden for EU, og hvor 
sådanne tredjeparter effektivt kontrollerer 
den, enten direkte eller indirekte gennem et 
eller flere andre foretagender.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag sigter mod at beskytte jernbaneoperatører i nabolande til tredjelande 
mod den overvældende styrke hos tredjelandenes jernbanevirksomheder, som handler 
konkurrencebegrænsende over for EU-operatører. Omformulering (med en tydelig angivelse 
af, at dette angår tredjepartsinteresser) af teksten vil give medlemsstaterne den ultimative ret 
til at modsætte sig en ansøgning om en licens af tredjeparts interesser. De kriterier, som 
Kommissionen har foreslået, bevares

Ændringsforslag 477
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En jernbanevirksomhed kan ansøge om 
licens i den medlemsstat, hvor den er 
etableret, forudsat at medlemsstater eller 
statsborgere i medlemsstaterne samlet ejer 

1. En jernbanevirksomhed kan ansøge om 
licens i den medlemsstat, hvor den er 
etableret.
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mere end 50 % af den pågældende 
jernbanevirksomhed og effektivt 
kontrollerer den, enten direkte eller 
indirekte gennem et eller flere andre 
foretagender, medmindre andet er fastsat 
i en aftale med et tredjeland, som Den 
Europæiske Union er part i.

Or. fr

Begrundelse

De detaljer, som Kommissionen har tilføjet, giver ikke nogen yderligere juridiske 
forklaringer, men gør dem svære at forstå.

Ændringsforslag 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En jernbanevirksomhed kan ansøge om
licens i den medlemsstat, hvor den er 
etableret, forudsat at medlemsstater eller 
statsborgere i medlemsstaterne samlet ejer 
mere end 50 % af den pågældende 
jernbanevirksomhed og effektivt 
kontrollerer den, enten direkte eller 
indirekte gennem et eller flere andre 
foretagender, medmindre andet er fastsat i 
en aftale med et tredjeland, som Den 
Europæiske Union er part i.

1. En jernbanevirksomhed fra et tredjeland 
kan ansøge om licens i en medlemsstat, 
hvor den er etableret, hvis lignende 
rettigheder tildeles til europæiske 
jernbanevirksomheder i det pågældende 
tredjeland, medmindre andet er fastsat i en 
aftale med et tredjeland, som Den 
Europæiske Union er part i.

Or. en

Begrundelse

Med omformuleringen introduceres gensidighedskriterier
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Ændringsforslag 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere procedureregler for anvendelsen 
af denne artikel, herunder anvendelsen af 
en fælles model for licensen. Sådanne 
foranstaltninger til at sikre en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv vedtages 
som gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3. 

5. Kommissionen skal vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere procedureregler for anvendelsen 
af denne artikel, herunder anvendelsen af 
en fælles model for licensen. Sådanne 
foranstaltninger til at sikre en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv vedtages 
som gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3. 

Or. en

Begrundelse

Procedurer og kriterier, der skal følges af de nationale myndigheder, er meget vigtige med 
henblik på at sikre en homogen referenceramme. Derfor ville det være bedre at styrke 
tidsplanlægningen for deres vedtagelse.

Ændringsforslag 480
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ikke er blevet dømt for alvorlige eller 
gentagne overtrædelser af bestemmelser på 
det social- og arbejdsretlige område, 
herunder forpligtelser i henhold til 
lovgivningen om sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og forpligtelser i henhold til 
toldlovgivningen, når der er tale om en 
virksomhed, der ønsker at udføre 
grænseoverskridende godstransport, der er 
omfattet af toldprocedurer.

d) ikke er blevet dømt for overtrædelser af 
bestemmelser på det social- og 
arbejdsretlige område, herunder 
forpligtelser i henhold til lovgivningen om 
sikkerhedsbestemmelser, sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen og forpligtelser 
i henhold til toldlovgivningen, når der er 
tale om en virksomhed, der ønsker at 
udføre grænseoverskridende godstransport, 
der er omfattet af toldprocedurer.

Or. en
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Begrundelse

Overholdelse af sikkerhedsbestemmelser skal betragtes som vigtigt.

Ændringsforslag 481
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det væsentlige element henhører ikke under proceduren for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene til faglig kompetence er opfyldt, 
når den jernbanevirksomhed, der søger 
licens, kan påvise, at den har eller vil få en 
ledelsesorganisation, som er i besiddelse af 
den viden eller erfaring, der er nødvendig 
for at føre sikker og pålidelig kontrol og 
tilsyn med den form for drift, der er angivet 
i licensen.

Kravene til faglig kompetence er opfyldt, 
når den jernbanevirksomhed, der søger 
licens, kan påvise, at den har eller vil få en 
ledelsesorganisation, som er i besiddelse af 
den viden eller erfaring, der er nødvendig 
for at føre sikker og pålidelig kontrol og 
tilsyn med den form for drift, der er angivet 
i licensen. Med dette mål for øje skal den 
også forpligtes til at indsende 
dokumentation for, at dens medarbejdere 
har den fornødne uddannelse i form af 
testcertifikater udstedt af et offentligt 
organ, herunder certifikater for egnethed 
og alle kvalifikationsbeviser.
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Virksomheden skal også påvise, at den 
har et sikkerhedscertifikat i henhold til 
artikel 10 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 
2004 om jernbanesikkerhed i EU1.
_____________
1EUT L 220 af 21.6.2004, s. 16.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fratage driftslederen beføjelsen til at bestemme, om 
uddannelsen er fuldført. Det søger også at sikre, at medarbejderne har bestået alle prøver 
med hensyn til egnethed til jobbet (helbred og psykologisk stress) og har alle relevante 
færdigheder og kvalifikationer (test, lokomotivførerlicens, kendskab til spor osv.). Desuden 
skal en jernbanetransportvirksomhed opfylde alle relevante krav, før den kommer ind på 
markedet.

Ændringsforslag 483
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene til faglig kompetence er opfyldt, 
når den jernbanevirksomhed, der søger 
licens, kan påvise, at den har eller vil få en 
ledelsesorganisation, som er i besiddelse af 
den viden eller erfaring, der er nødvendig 
for at føre sikker og pålidelig kontrol og 
tilsyn med den form for drift, der er angivet 
i licensen.

Kravene til faglig kompetence er opfyldt, 
når den jernbanevirksomhed, der søger 
licens, kan påvise, at den har eller vil få en 
ledelsesorganisation, som er i besiddelse af 
den viden eller erfaring, der er nødvendig 
for at føre sikker og pålidelig kontrol og 
tilsyn med den form for drift, der er angivet 
i licensen. Ansøgeren skal endvidere 
kunne fremlægge et sikkerhedscertifikat i 
henhold til artikel 10 i direktiv 2004/49, 
når ansøgningen indsendes.

Or. en
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Begrundelse

Det er en forudsætning, at ansøgeren er i besiddelse af et sikkerhedscertifikat.

Ændringsforslag 484
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En jernbanevirksomhed skal være 
tilstrækkeligt forsikret eller have truffet 
tilsvarende foranstaltninger til i henhold til 
national og international lovgivning at 
kunne dække sit erstatningsansvar i 
tilfælde af uheld, særlig med hensyn til 
fragt og post samt over for tredjemand, jf. 
dog bestemmelserne i kapitel III i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1371/2007 [16].

En jernbanevirksomhed skal være 
tilstrækkeligt forsikret, have dækning på 
markedsvilkår eller have truffet tilsvarende 
foranstaltninger til i henhold til national og 
international lovgivning at kunne dække sit 
erstatningsansvar i tilfælde af uheld, særlig 
med hensyn til fragt og post samt over for 
tredjemand, jf. dog bestemmelserne i 
kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1371/2007 [16].

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 485
Ismail Ertug

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En jernbanevirksomhed skal være 
tilstrækkeligt forsikret eller have truffet 
tilsvarende foranstaltninger til i henhold til 
national og international lovgivning at 
kunne dække sit erstatningsansvar i 

En jernbanevirksomhed skal være 
tilstrækkeligt forsikret eller have truffet 
tilsvarende foranstaltninger til i henhold til 
national og international lovgivning at 
kunne dække sit erstatningsansvar i 
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tilfælde af uheld, særlig med hensyn til 
fragt og post samt over for tredjemand, jf. 
dog bestemmelserne i kapitel III i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1371/2007 [16].

tilfælde af uheld, særlig med hensyn til 
fragt og post samt over for tredjemand, 
med en maksimal dækning på 100 mio. 
euro pr. år og pr. ulykke. Når der er 
eksterne kontrahenter involveret, skal den 
pågældende kontrahent påvise, at 
forsikringssummens størrelse garanterer 
denne dækning, og at alle lovpligtige 
socialsikringsbidrag er betalt, jf. dog 
bestemmelserne i kapitel III i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1371/2007 [16].

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, at eksterne beskæftigelsesvirksomheder 
også skal have den nødvendige forsikringsdækning.

Ændringsforslag 486
Brian Simpson

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En jernbanevirksomhed skal være 
tilstrækkeligt forsikret eller have truffet 
tilsvarende foranstaltninger til i henhold til 
national og international lovgivning at 
kunne dække sit erstatningsansvar i 
tilfælde af uheld, særlig med hensyn til 
fragt og post samt over for tredjemand, jf. 
dog bestemmelserne i kapitel III i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1371/2007 [16].

En jernbanevirksomhed skal være 
tilstrækkeligt forsikret eller have truffet 
tilsvarende foranstaltninger til i henhold til 
national og international lovgivning at 
kunne dække sit erstatningsansvar i 
tilfælde af uheld eller have tilsvarende 
garantier og ordninger, som er godkendt 
af tilsynsorganerne, særlig med hensyn til 
fragt og post samt over for tredjemand, jf. 
dog bestemmelserne i kapitel III i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1371/2007 [16].

Or. en

Begrundelse

Der bør tages særligt hensyn til jernbanedrift via det nationale jernbanenet, som skal 



PE467.167v01-00 20/163 AM\870643DA.doc

DA

godkendes af det nationale tilsynsorgan.

Ændringsforslag 487
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af stk. 1 kan den 
licensudstedende myndighed, når en licens 
suspenderes eller tilbagekaldes på grund af 
manglende opfyldelse af kravene om 
finansiel kapacitet, udstede en midlertidig 
licens, indtil jernbanevirksomheden er 
omorganiseret, forudsat at dette ikke 
indebærer en sikkerhedsrisiko. Den 
midlertidige licens gælder dog højst i seks 
måneder fra udstedelsesdatoen. 

3. Med forbehold af stk. 1 kan den 
licensudstedende myndighed, når en licens 
suspenderes eller tilbagekaldes på grund af 
manglende opfyldelse af kravene om 
finansiel kapacitet, udstede en midlertidig 
licens, indtil jernbanevirksomheden er 
omorganiseret, forudsat at dette ikke 
indebærer en sikkerhedsrisiko, og forudsat 
virksomheden har betalt alle eventuelle 
udestående skatter og 
socialsikringsbidrag, der er en følge af 
virksomhedens drift, for den periode, som 
den midlertidige licens dækker. Den 
midlertidige licens gælder dog højst i seks 
måneder fra udstedelsesdatoen. 

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at der udstedes midlertidige licenser, mens omorganiseringen af 
jernbanevirksomheden finder sted, forudsat det ikke truer sikkerheden, og at virksomheden 
har betalt alle udestående skatter og socialsikringsbidrag, der er en følge af virksomhedens 
drift.

Ændringsforslag 488
Ismail Ertug

Forslag til direktiv
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over kravene i dette direktiv skal 
jernbanevirksomheden også overholde de 
nationale love og forskrifter, der er 
forenelige med fællesskabsretten og ikke-
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diskriminerende, især med hensyn til:
a) de tekniske og driftsmæssige krav, som 
er specifikke for jernbanetransport
b) de sikkerhedskrav, der gælder for 
virksomhedens personale, rullende 
materiel og interne organisation
d) krav, der gælder for alle virksomheder 
inden for den relevante jernbanesektor 
med henblik på at give forbrugerne 
fordele eller beskyttelse.
2. En jernbanevirksomhed kan til enhver 
tid henvise spørgsmålet om, hvorvidt 
kravene i national ret er forenelige med 
fællesskabsretten, og hvorvidt disse krav 
anvendes på en ikke-diskriminerende
måde, til Kommissionen:
Finder Kommissionen, at bestemmelserne 
i dette direktiv ikke er opfyldt, fremsætter 
den en udtalelse om den korrekte 
fortolkning af direktivet, jf. dog traktatens 
artikel 258.

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd bibeholdes. Ønsket om at minimere de nationale regler til fordel for et 
fælles Europa er principielt velkomment. Det kan dog kun ske, hvis der er bindende, generelt 
anvendelige og harmoniserede standarder (som f.eks. TSI'er) i hele EU. Hvis artiklen 
udelades, vil det gå ud over sikkerheden. Den tidligere artikel 226 svarer til artikel 258 i 
traktaten om Den Europæiske Union)

Ændringsforslag 489
Ismail Ertug

Forslag til direktiv
Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Jernbanevirksomheder skal overholde 
gældende aftaler om international 
jernbanetransport i de medlemsstater, 
hvor de driver virksomhed. De skal 
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desuden overholde gældende told- og 
afgiftsbestemmelser. 

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd bibeholdes. Ønsket om at minimere de nationale regler til fordel for et 
fælles Europa er principielt velkomment. Det kan dog kun ske, hvis der er bindende, generelt 
anvendelige og harmoniserede standarder (som f.eks. TSI'er) i hele EU. Hvis artiklen 
udelades, vil det gå ud over sikkerheden.

Ændringsforslag 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af de berørte parter,
herunder tilsynsorganet, jf. artikel 55, 
udarbejder og offentliggør 
infrastrukturforvalteren en netvejledning, 
der skal kunne anskaffes mod betaling af 
en afgift, som ikke må overstige 
udgivelsesomkostningerne. 
Netvejledningen offentliggøres på mindst 
to af Unionens officielle sprog. 
Netvejledningens indhold skal stilles gratis 
til rådighed i elektronisk format via Det 
Europæiske Jernbaneagenturs webportal.

1. Efter høring af de berørte parter, 
herunder tilsynsorganet, jf. artikel 55, 
udarbejder og offentliggør 
infrastrukturforvalteren en netvejledning, 
der skal kunne anskaffes mod betaling af 
en afgift, som ikke må overstige 
udgivelsesomkostningerne. 
Netvejledningen offentliggøres på mindst 
Kommissionens tre arbejdssprog. 
Netvejledningens indhold skal stilles gratis 
til rådighed i elektronisk format via Det 
Europæiske Jernbaneagenturs webportal.

Or. fr

Ændringsforslag 491
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af de berørte parter, 1. Efter høring af de berørte parter, 
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herunder tilsynsorganet, jf. artikel 55, 
udarbejder og offentliggør 
infrastrukturforvalteren en netvejledning, 
der skal kunne anskaffes mod betaling af 
en afgift, som ikke må overstige 
udgivelsesomkostningerne. 
Netvejledningen offentliggøres på mindst 
to af Unionens officielle sprog. 
Netvejledningens indhold skal stilles gratis 
til rådighed i elektronisk format via Det 
Europæiske Jernbaneagenturs webportal.

herunder tilsynsorganet, jf. artikel 55, 
udarbejder og offentliggør 
infrastrukturforvalteren en netvejledning, 
der skal kunne anskaffes mod betaling af 
en afgift, som ikke må overstige 
udgivelsesomkostningerne. 
Netvejledningen offentliggøres på mindst 
to af Unionens officielle sprog. 
Netvejledningens indhold skal stilles gratis 
til rådighed i elektronisk format på den 
fælles webportal, der oprettes af 
infrastrukturforvaltere i henhold til det 
samarbejde, der henvises til i artikel 37 og 
40.

Or. nl

Ændringsforslag 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten (artikel 290) må delegerede retsakter udelukkende anvendes 
til at supplere eller ændre ikkevæsentlige bestemmelser i retsakten. Forslaget om at give 
Kommissionen beføjelser til at ændre væsentlige aspekter af jernbanepolitikken og -
lovgivningen ved hjælp af delegerede retsakter rækker langt videre end den normale ramme 
for overdragelse af beføjelser til Kommissionen. Ændringer skal derfor omfattes af den 
normale fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 493
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Det væsentlige element henhører ikke under proceduren for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 494
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at afgiftsrammen 
og -reglerne offentliggøres i 
netvejledningen.

Medlemsstaterne sikrer, at afgiftsrammen 
og -reglerne offentliggøres i 
netvejledningen.

I sager, der skyldes konkurrencevilkårene 
med tredjelande, offentliggøres 
afgiftsprincipperne og -reglerne ikke i 
netvejledningen, men offentliggøres 
særskilt senest tre måneder før den nye 
tidsplan træder i kraft.

Or. en

Begrundelse

Ifølge dette direktiv vil afgiftsprincipperne og -reglerne blive offentliggjort meget tidligere 
end på nuværende tidspunkt. Det giver konkurrerende infrastrukturforvaltere mulighed for at 
få kendskab til afgiftsniveauet i tide til at tilpasse (sænke) deres afgifter (f.eks. for togvogne, 
der kører via Hviderusland eller Ukraine). Det sætter infrastrukturforvaltere og 
jernbanevirksomheder i EU i en dårlig position.
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Ændringsforslag 495
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infrastrukturforvalteren fastlægger og 
opkræver afgiften for brugen af 
infrastruktur.

Infrastrukturforvalteren fastlægger og 
opkræver afgiften for brugen af 
infrastruktur, medmindre det nationale 
parlament har beføjelse til at fastlægge 
dem i henhold til den nationale 
forfatningslov.

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater er det det nationale parlament, der i henhold til den nationale 
forfatningslov har beføjelse til at fastlægge afgifterne for de forskellige transportformer. 
Formålet med dette ændringsforslag er at indføre denne mulighed, sådan som det er anført i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag 496
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalterne samarbejder om at 
muliggøre anvendelsen af effektive 
afgiftsordninger for drift af togtrafik, der 
går over mere end ét infrastrukturnet. 
Infrastrukturforvalterne skal især søge at 
sikre, at den internationale 
jernbanegodstransport har den størst 
mulige konkurrenceevne, og at 
jernbanenettet udnyttes effektivt.

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalterne samarbejder om at 
muliggøre anvendelsen af effektive 
afgiftsordninger for drift af togtrafik, der 
går over mere end ét infrastrukturnet. 

Or. en
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Begrundelse

Overflødig tekst: Disse målsætninger går igen i hele direktivet, navnlig i artikel 26 
vedrørende effektiv udnyttelse af den disponible infrastrukturkapacitet, som også omfatter 
international transport.

Ændringsforslag 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at stk. 1 
efterkommes ved en kontraktmæssig aftale 
mellem den kompetente myndighed og 
infrastrukturforvalteren af mindst fem års 
gyldighed, hvori er fastsat bestemmelser 
for statsfinansiering, eller ved indførelse af 
passende regler, hvortil der er knyttet de 
nødvendige beføjelser.

2. Medlemsstaterne sikrer, at stk. 1 
efterkommes ved en kontraktmæssig aftale 
mellem den kompetente myndighed og 
infrastrukturforvalteren af mindst fem års 
gyldighed, hvori er fastsat bestemmelser 
for statsfinansiering, og som indeholder 
vejledende overslag over afgiftsniveauet, 
eller ved indførelse af passende regler, 
hvortil der er knyttet de nødvendige 
beføjelser.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføje afgiftsoverslag i de flerårige kontrakter for 
at give jernbanevirksomheder en vis synlighed på mellemlang sigt.

Ændringsforslag 498
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der allerede findes en 
kontraktmæssig aftale mellem 
medlemsstaten og 
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infrastrukturforvalteren, når dette direktiv 
træder i kraft, er denne aftale undtaget 
fra bestemmelserne i stk. 3, 4 og 5 og i 
bilag VII, indtil aftalen udløber eller efter 
senest fem år fra datoen for 
gennemførelsen af denne tekst i den 
pågældende medlemsstats lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at undgå, at de reviderede regler ikke finder anvendelse 
på de kontraktmæssige aftaler, der eksisterer på direktivets ikrafttrædelsesdato, i henhold til 
artikel 68. Yderligere krav bør kun gennemføres i henhold til en opfølgende aftale under 
hensyntagen til løbetiden på fem år efter gennemførelsen i medlemsstatens lovgivning, som 
omhandlet i artikel 66.

Ændringsforslag 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De grundliggende principper og 
parametre for sådanne aftaler er angivet i 
bilag VII, som kan ændres på baggrund 
af erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten (artikel 290) må delegerede retsakter udelukkende anvendes 
til at supplere eller ændre ikkevæsentlige bestemmelser i retsakten. Forslaget om at give 
Kommissionen beføjelser til at ændre væsentlige aspekter af jernbanepolitikken og -
lovgivningen ved hjælp af delegerede retsakter rækker langt videre end den normale ramme 
for overdragelse af beføjelser til Kommissionen. Ændringer skal derfor omfattes af den 
normale fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 500
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De grundliggende principper og parametre 
for sådanne aftaler er angivet i bilag VII, 
som kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

De grundliggende principper og parametre 
for sådanne aftaler er angivet i bilag VII.

Or. en

Begrundelse

Det væsentlige element henhører ikke under proceduren for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 501
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan 
vurderer, om infrastrukturforvalterens 
mellem- til langsigtede indtægter er 
hensigtsmæssige til at opfylde de aftalte 
præstationsmål, og fremsætter relevante 
anbefalinger mindst en måned, før aftalen 
undertegnes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilsynsorganet fungerer som voldgiftsinstans: Vurderingen af overensstemmelsen med de 
aftalte præstationsmål, som er fastsat i en kontraktmæssig aftale, er en kontrolbeføjelse, som 
påhviler det politiske organ i medlemsstaten, som underskrev aftalen.
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Ændringsforslag 502
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan 
vurderer, om infrastrukturforvalterens 
mellem- til langsigtede indtægter er 
hensigtsmæssige til at opfylde de aftalte 
præstationsmål, og fremsætter relevante 
anbefalinger mindst en måned, før aftalen 
undertegnes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 503
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed skal give 
tilsynsorganet sine begrundelser, hvis den 
påtænker ikke at følge disse anbefalinger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed skal imødekomme det politiske organ i medlemsstaten, som er 
ansvarlig for at vurdere, om den kontraktmæssige aftale er i overensstemmelse med kravene.
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Ændringsforslag 504
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed skal give 
tilsynsorganet sine begrundelser, hvis den 
påtænker ikke at følge disse anbefalinger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En kontraktmæssig aftale kan kun 
revideres med tilsynsorganets 
godkendelse. Tilsynsorganet undersøger 
behovet for og nødvendigheden af en 
revision af aftalen samt den nye aftales 
finansielle struktur. Medlemsstaterne skal 
høre de berørte parter mindst én måned, 
før aftalen undertegnes, og offentliggøre 
den senest en måned efter indgåelsen.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forebygge ethvert forsøg på at revidere flerårige 
kontraktmæssige aftaler, inden de udløber. 
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Ændringsforslag 506
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur 
og servicefaciliteter betales til henholdsvis 
infrastrukturforvalteren og operatøren af 
servicefaciliteten og anvendes til at 
finansiere deres virksomhed.

1. Afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur 
og servicefaciliteter betales til henholdsvis 
infrastrukturforvalteren og operatøren af 
jernbaneservicefaciliteten.

Or. en

Begrundelse

Overflødig tekst: En lovgivningstekst bør ikke indeholde begrundelser for, hvorfor en afgift 
opkræves.

Ændringsforslag 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne bør sørge for, at 
skatter og afgifter i forbindelse med 
adgang til den nationale infrastruktur og 
vigtige faciliteter kun opkræves på en 
måde, der svarer til opkrævningen af 
tilsvarende skatter og afgifter for andre 
transportformer. Kommissionen bør 
overvåge anvendelsen af dette princip for 
at undgå markedsforvridninger.

Or. en

Begrundelse

Der har i den seneste tid været eksempler på sager, hvor ændringer i lovgivningen om 
erhvervsskat i ét land fører til opkrævelse af en vognafgift (passagervogne) fra alle 
jernbanevirksomheder på det pågældende lands territorium. Dette har ført til ensartede 
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prisstigninger for grænseoverskridende passagertrafik.

Ændringsforslag 508
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1.

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1.

En medlemsstat kan med henblik på at få 
infrastrukturforvalterens omkostninger 
dækket fuldt ud, hvis markedet kan bære 
det, opkræve tillæg på grundlag af 
effektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende principper samtidig med 
at der sikres navnlig den internationale 
jernbanegodstransport størst mulig 
konkurrenceevne. Afgiftsordningen skal 
respektere de produktivitetsstigninger, 
som jernbanevirksomhederne opnår.
Afgiftsniveauet må dog ikke sættes så 
højt, at markedssegmenter, der som et 
minimum kan betale de omkostninger, der 
er direkte forbundet med jernbanedriften, 
samt en forrentning, som markedet kan 
bære, udelukkes fra at bruge 
infrastrukturen.
Medlemsstaterne skal, inden de 
godkender opkrævningen af sådanne 
tillæg, bedømme deres relevans for 
specifikke markedssegmenter, idet der 
som minimum tages hensyn til de 
segmenter, der er opført i bilag VIII, 
punkt 3, og bevare de relevante. 
Infrastrukturforvalternes liste over 
markedssegmenter skal som minimum 
indeholde følgende tre segmenter: 
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godstransport, passagertransport inden 
for rammerne af en kontrakt om offentlig 
tjeneste samt anden passagertransport.
Infrastrukturforvaltere kan endvidere 
foretage en sondring mellem 
markedssegmenter.
De markedssegmenter, hvor der ikke 
aktuelt drives jernbanedrift, men hvor der 
er mulighed for, at jernbanevirksomheder 
vil tilbyde tjenester i løbet af den 
afgiftssystemets gyldighedsperiode, skal 
også defineres. Infrastrukturforvalteren 
inkluderer ikke et tillæg i afgiftssystemet 
for disse markedssegmenter.
Listen over markedssegmenter 
offentliggørelse i netvejledningen og 
revideres mindst hvert femte år.

Or. en

Begrundelse

En infrastrukturafgift på niveau med de direkte omkostninger kan ikke dække alle 
infrastrukturforvalterens udgifter. Derfor betragtes det afgiftsniveau, som markedet kan bære 
for de enkelte markedssegmenter, ikke som en undtagelse, men som et af grundprincipperne 
for opkrævning af afgifter. Teksten vedrørende tillæg flyttes derfor fra artikel 32.1 
(undtagelser) til artikel 31.3 (grundlæggende afgiftsprincipper). Det bør være op til 
medlemsstaterne at vurdere, hvorvidt det er relevant at opkræve tillæg på specifikke 
markedssegmenter.

Ændringsforslag 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1.

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1. Med undtagelse af det 
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tilfælde, som fastsættes i stk. 5, må 
infrastrukturforvalteren ikke opkræve 
afgifter, som overstiger de samlede 
infrastrukturomkostninger beregnet pr. 
markedssegment.

Or. fr

Begrundelse

Afgiftsniveauet må ikke være større end udgifterne til at dække de samlede 
infrastrukturomkostninger, beregnet pr. markedssegment. Dette er afgørende for at forhindre, 
at der indføres uigennemsigtige tværgående finansieringsmekanismer, samt for at bevare 
visse former for trafiks økonomiske levedygtighed.

Ændringsforslag 510
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1.

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1. Medlemsstaterne kan 
fritage godstransport til eller fra 
tredjelande fra dette krav, hvis de kører på 
et net, hvor sporvidden er en anden end 
hovedjernbanenettet i EU.

Or. en
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Ændringsforslag 511
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1.

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1.

Ved godstransport fra og til lande, der 
kører på et net, hvor sporvidden er en 
anden end hovedjernbanenettet i EU, kan 
infrastrukturforvaltere fastsætte højere 
afgifter for at opnå fuld dækning af de 
påløbne omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Jernbanetrafik gennem de baltiske stater kommer hovedsageligt fra lande uden for EU. 
Kommissionens forslag begrænser i væsentlig grad infrastrukturforvalteres mulighed for at få 
dækket de fulde omkostninger og investere i udbygningen af jernbanenettet. EU’s skatteydere 
ville skulle betale til en infrastruktur, som hovedsageligt benyttes af godstransport fra 
tredjelande. Det vil primært være tredjeparter, der drager fordel af den model, der foreslås i 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 512
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for minimumsadgangsydelserne og 
sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 

Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 
artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 
for driftsadgangsydelserne, der fastsættes 
i bilag III, og for sporadgang til de 
pågældende jernbanefaciliteter, og 
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af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1.

sporadgangen til servicefaciliteter som den 
omkostning, der påløber direkte som følge 
af togtjenesten i overensstemmelse med 
bilag VIII, punkt 1.

Med undtagelse af ændringerne 
vedrørende bestemmelserne om støj og 
miljøkrav må infrastrukturafgifterne ikke 
overstige de samlede 
infrastrukturomkostninger for hvert 
enkelt jernbanemarkedssegment. 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en præcisering vedrørende adgangen til jernbanefaciliteter under 
bilag III og beskyttelsen af de eventuelle ændringer i henhold til bestemmelserne i stk. 5.

Ændringsforslag 513
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 1, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen misbruger sine beføjelser til at intervenere på nationalt jernbaneplan.
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Ændringsforslag 514
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 1, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det væsentlige element henhører ikke under proceduren for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det i henhold til EU-lovgivningen er 
tilladt at opkræve afgifter for 
omkostninger ved støjgener fra 
vejgodstransport, skal 
infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2.

Når en medlemsstat, i henhold til EU-
lovgivningen, opkræver afgifter for 
omkostninger ved støjgener fra andre 
former for transport, skal 
infrastrukturafgifterne i den pågældende 
medlemsstat ændres for at tage hensyn til 
omkostningerne ved støjgener, der er 
forårsaget af togdriften i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 2.

Or. fr

Begrundelse

Systematisk anvendelse af bestemmelserne i artikel 31, stk. 5, når der er mulighed for at 
anvende eurovignette-direktivets foranstaltninger til internalisering af eksterne omkostninger, 
vil medføre illoyal konkurrence mellem de forskellige transportformer, navnlig mellem 
jernbane- og vejtransport.
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Ændringsforslag 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det i henhold til EU-lovgivningen er 
tilladt at opkræve afgifter for 
omkostninger ved støjgener fra 
vejgodstransport, skal 
infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2.

Infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2.

Disse ændringer er indtægtsneutrale, så 
længe medlemsstaten for den pågældende 
infrastruktur ikke pålægger afgifter for 
vejsektoren.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres differentierede afgifter for støjgener for alle transportmåder for at skabe 
lige vilkår.

Ændringsforslag 517
Hubert Pirker

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det i henhold til EU-lovgivningen er 
tilladt at opkræve afgifter for omkostninger 
ved støjgener fra vejgodstransport, skal 
infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 

Når det i henhold til den nationale 
lovgivning er tilladt at opkræve afgifter for 
omkostninger ved støjgener fra 
vejgodstransport i en medlemsstat, skal 
infrastrukturafgifterne i den pågældende 
medlemsstat ændres for at tage hensyn til 
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overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2. omkostningerne ved støjgener, der er 
forårsaget af togdriften i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 2.

Or. de

Begrundelse

Denne ordlyd skaber lige vilkår for begge transportmåder.

Ændringsforslag 518
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det i henhold til EU-lovgivningen er 
tilladt at opkræve afgifter for omkostninger 
ved støjgener fra vejgodstransport, skal 
infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2.

Når det i henhold til EU-lovgivningen på 
retligt bindende måde er tilladt at opkræve 
afgifter for omkostninger ved støjgener fra 
vejgodstransport, skal 
infrastrukturafgifterne som følge heraf 
ændres for at tage hensyn til 
omkostningerne ved støjgener, der er 
forårsaget af togdriften i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 2, for at anspore til 
modernisering af rullende materiel med 
mindre støjende udstyr.

Or. en

Begrundelse

Opkrævning af afgifter for omkostninger ved støjgener vedrører både vej- og 
jernbanesektoren: I jernbanesektoren skal der iværksættes passende og effektive 
investeringer.
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Ændringsforslag 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når det i henhold til EU-lovgivningen er 
tilladt at opkræve afgifter for omkostninger 
ved støjgener fra vejgodstransport, skal
infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 
2.

1. Når det i henhold til EU-lovgivningen er 
tilladt at opkræve afgifter for omkostninger 
ved støjgener fra vejgodstransport, kan
infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften.

Or. pl

Begrundelse

Henvisningen til kompensation for investering i montering af systemer med lavt støjniveau i 
vogne er utilstrækkelig i betragtning af de påløbne omkostninger. Direkte finansiering af 
monteringen af rullende materiel med passende komponenter (sammensatte bremseklodser) 
kan være en mere effektiv måde til reducering af støj end modulering af betalinger afkrævet af 
forvaltere. Indførelse af princippet om lavere afgifter for infrastrukturadgang for rullende 
materiel, der udsender laveres støjniveauer, kunne samtidig medføre forhøjede afgifter for 
operatører, der ikke anvender dette rullende materiel.

Ændringsforslag 520
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det i henhold til EU-lovgivningen er 
tilladt at opkræve afgifter for 
omkostninger ved støjgener fra 
vejgodstransport, skal 
infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2.

Infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2.
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Or. nl

Ændringsforslag 521
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det i henhold til EU-lovgivningen er
tilladt at opkræve afgifter for 
omkostninger ved støjgener fra 
vejgodstransport, skal
infrastrukturafgifterne ændres for at tage 
hensyn til omkostningerne ved støjgener, 
der er forårsaget af togdriften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2.

Når en medlemsstat i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen anvender 
opkrævning af afgifter for omkostninger 
ved støjgener fra vejgodstransport, kan
infrastrukturafgifterne i den pågældende 
medlemsstat ændres for at tage hensyn til 
omkostningerne ved støjgener, der er 
forårsaget af togdriften i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 2.

Or. fr

Begrundelse

For ikke at stille jernbanetransporten i en ugunstig situation skal der indføres 
foranstaltninger til internalisering af eksterne omkostninger for jernbanetransporten 
sideløbende med og på samme vilkår, som gælder for andre transportformer, især 
vejtransport.

Ændringsforslag 522
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne ændring af infrastrukturafgifterne 
giver mulighed for kompensation for 
investeringer i modernisering af 
jernbanevogne med den mest økonomisk 
levedygtige bremseteknologi med lavt 
støjniveau.

Or. fr
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Begrundelse

Den bedste måde til reducering af støj er at installere bremsesystemer med lavt støjniveau.
Indførelse af en incitamentsordning bør tilskynde til tilpasning og modernisering af rullende 
materiel.

Ændringsforslag 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60, navnlig for at specificere 
elementerne i de differentierede 
infrastrukturafgifter.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten (artikel 290) kan delegerede retsakter anvendes som 
supplement til eller ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt.
Forslaget om at tillægge Kommissionen beføjelser til at ændre væsentlige aspekter af 
politikken på jernbanetransportområdet og regulere ved hjælp af delegerede retsakter går 
langt ud over, hvad der ville berettige delegation af beføjelser til Kommissionen.
Ændringerne bør derfor vedtages i henhold til den normale fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 524
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60, navnlig for at specificere 
elementerne i de differentierede 

udgår
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infrastrukturafgifter.

Or. en

Begrundelse

Væsentlige elementer, der ikke falder ind under proceduren for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
60, navnlig for at specificere elementerne i 
de differentierede infrastrukturafgifter.

Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
60, navnlig for at specificere elementerne i 
de differentierede infrastrukturafgifter, 
forudsat at dette ikke fører til 
konkurrenceforvridning til skade for 
jernbanetransporten.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne om at integrere eksternaliteter i forbindelse med støj bør ikke være til skade 
for jernbanetransportens konkurrenceevne sammenlignet med andre transportmåder.

Ændringsforslag 526
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infrastrukturafgifterne kan ændres for at 
tage hensyn til omkostningerne ved andre 
miljøvirkninger, der er forårsaget af 
togdriften, og som ikke er omhandlet i 
bilag VIII, punkt 2. En sådan ændring, som 

Infrastrukturafgifterne kan ændres for at 
tage hensyn til omkostningerne ved andre 
miljøvirkninger, der er forårsaget af 
togdriften, og som ikke er omhandlet i 
bilag VIII, punkt 2. En sådan ændring, som 
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kan sikre internaliseringen af eksterne 
omkostninger ved luftforurenende stoffer, 
der er udledt som følge af togdriften, skal 
differentieres efter omfanget af den 
forårsagede virkning.

kan sikre internaliseringen af eksterne 
omkostninger ved luftforurenende stoffer 
og støjforurening, der er udledt som følge 
af togdriften, skal differentieres efter 
omfanget af den forårsagede virkning.

Or. de

Ændringsforslag 527
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betaling Opkrævning af afgifter for andre 
miljøomkostninger, der resulterer i en 
stigning i infrastrukturforvalterens 
samlede indtægter, er således kun tilladt, 
hvis en lignende sådanne afgifter betaling 
er tilladt i EU-lovgivningen også kræves 
ved andre konkurrerende transportformer 
for vejgodstransport. Hvis der ikke 
tilsvarende kræves betaling for Hvis 
opkrævningen af afgifter for disse 
miljøomkostninger ved andre 
konkurrerende transportformer for 
vejgodstransport ikke er tilladt i EU-
lovgivningen, må den nævnte ændring 
ikke resultere i, at der samlet sker nogen 
ændring i infrastrukturforvalterens 
indtægter.

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opkrævning af afgifter for andre 
miljøomkostninger, der resulterer i en 
stigning i infrastrukturforvalterens 
samlede indtægter, er således kun tilladt, 
hvis en lignende sådanne afgifter betaling 
er tilladt i EU-lovgivningen også kræves 
ved andre konkurrerende transportformer 
for vejgodstransport. Hvis der ikke 
tilsvarende kræves betaling for Hvis 
opkrævningen af afgifter for disse 
miljøomkostninger ved andre 
konkurrerende transportformer for 
vejgodstransport ikke er tilladt i EU-
lovgivningen, må den nævnte ændring 
ikke resultere i, at der samlet sker nogen 
ændring i infrastrukturforvalterens 
indtægter.

Opkrævning af afgifter for andre 
miljøomkostninger bør være 
indtægtsneutral for 
infrastrukturforvalteren, så længe en 
lignende opkrævning ikke indføres for 
vejsektoren i denne bestemte medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Internaliseringen af eksterne omkostninger er et centralt spørgsmål i EU's transportpolitik. 
Lovgivningen skal omfatte alle sektorer, og samtidig bør jernbanesektoren have lov til at tage 
de første skridt – dog uden at skabe en konkurrencemæssig ulempe.

Ændringsforslag 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis opkrævning af afgifter for 
miljøomkostninger resulterer i ekstra 
indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan 
indtægterne skal anvendes. De relevante 
myndigheder skal opbevare de oplysninger, 

Hvis opkrævning af afgifter for 
miljøomkostninger resulterer i ekstra 
indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan 
indtægterne skal anvendes til gavn for 
transportsystemerne. De relevante 
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der er nødvendige for at sikre, at 
miljøafgifternes oprindelse og deres 
anvendelse kan spores. Medlemsstaterne 
videregiver regelmæssigt disse oplysninger 
til Kommissionen.

myndigheder skal opbevare de oplysninger, 
der er nødvendige for at sikre, at 
miljøafgifternes oprindelse og deres 
anvendelse kan spores. Medlemsstaterne 
videregiver regelmæssigt disse oplysninger 
til Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at fastsætte et princip om, at ekstra indtægter bør øremærkes 
til transportsystemerne.

Ændringsforslag 530
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis opkrævning af afgifter for 
miljøomkostninger resulterer i ekstra 
indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan 
indtægterne skal anvendes. De relevante 
myndigheder skal opbevare de oplysninger, 
der er nødvendige for at sikre, at 
miljøafgifternes oprindelse og deres 
anvendelse kan spores. Medlemsstaterne 
videregiver regelmæssigt disse oplysninger 
til Kommissionen.

Hvis opkrævning af afgifter for 
miljøomkostninger resulterer i ekstra 
indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan 
indtægterne skal anvendes til støtte for 
udviklingen af jernbanesektoren. De 
relevante myndigheder skal opbevare de 
oplysninger, der er nødvendige for at sikre, 
at miljøafgifternes oprindelse og deres 
anvendelse kan spores. Medlemsstaterne 
videregiver regelmæssigt disse oplysninger 
til Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 531
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis opkrævning af afgifter for Hvis opkrævning af afgifter for 
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miljøomkostninger resulterer i ekstra 
indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan 
indtægterne skal anvendes. De relevante 
myndigheder skal opbevare de oplysninger, 
der er nødvendige for at sikre, at 
miljøafgifternes oprindelse og deres 
anvendelse kan spores. Medlemsstaterne 
videregiver regelmæssigt disse oplysninger 
til Kommissionen.

miljøomkostninger resulterer i ekstra 
indtægter, reserveres de af
medlemsstaterne til forbedringer af 
jernbaneinfrastrukturen. De relevante 
myndigheder skal opbevare de oplysninger, 
der er nødvendige for at sikre, at 
miljøafgifternes oprindelse og deres 
anvendelse kan spores. Medlemsstaterne 
videregiver regelmæssigt disse oplysninger 
til Kommissionen.

Or. es

Begrundelse

På grund af at medlemsstaternes manglende investering i jernbanenettet udgør et stort 
problem, giver det mening at geninvestere indtægterne i forbedring af 
jernbaneinfrastrukturen.

Ændringsforslag 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For at tilskynde til støjreduktion ved 
kilden bør EU-reglerne for 
samfinansiering ændres, således at 
samfinansieringen af moderniseringen af 
rullende materiel og reglerne om 
statsstøtte kan tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Der er tal, der viser, at der kan spares en betydelig sum penge ved at investere i de mest 
moderne teknologier til støjbekæmpelse ved kilden sammenlignet med foranstaltninger til 
beskyttelse mod støj. Omkostninger til "kildeteknologien" er ca. 3-4 gange så effektive 
sammenlignet med støjbeskyttelsesforanstaltningerne.
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Ændringsforslag 533
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Leveringen af ydelserne i bilag III, 
punkt 2, er ikke omfattet af denne artikel. 
Under alle omstændigheder må afgiften 
for sådanne tjenesteydelser ikke overstige 
omkostningen ved at levere dem samt en 
rimelig fortjeneste 

udgår

Or. en

Begrundelse

Der forudses ikke nogen forskel med hensyn til at skaffe adgang til og, når der er behov for 
det, gøre brug af servicefaciliteterne i bilag III: Alle udbydere af jernbanetjenesteydelser, 
herunder infrastrukturforvalteren, er berettiget til at modtage den tilsvarende afgift for den 
leverede tjenesteydelse.

Ændringsforslag 534
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis de tjenesteydelser, der i bilag III, 
punkt 3 og 4, er anført som ekstra ydelser 
og hjælpeydelser, kun tilbydes af én 
leverandør, må afgiften for den 
pågældende tjenesteydelse af ikke 
overstige omkostningen ved at levere den, 
udregnet på grundlag af den faktiske 
brug.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der forudses ikke nogen forskel med hensyn til at skaffe adgang til og, når der er behov for 
det, gøre brug af servicefaciliteterne i bilag III: Alle udbydere af jernbanetjenesteydelser, 
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herunder infrastrukturforvalteren, er berettiget til at modtage den tilsvarende afgift for den 
leverede tjenesteydelse.

Ændringsforslag 535
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat kan med henblik på at 
få infrastrukturforvalterens omkostninger 
dækket fuldt ud, hvis markedet kan bære 
det, opkræve tillæg på grundlag af 
effektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende principper samtidig med 
at der sikres navnlig den internationale 
jernbanegodstransport størst mulig 
konkurrenceevne. Afgiftsordningen skal 
respektere de produktivitetsstigninger, 
som jernbanevirksomhederne opnår.

udgår

Afgiftsniveauet må dog ikke sættes så 
højt, at markedssegmenter, der som et 
minimum kan betale de omkostninger, der 
er direkte forbundet med jernbanedriften, 
samt en forrentning, som markedet kan 
bære, udelukkes fra at bruge 
infrastrukturen.
Disse markedssegmenter fastlægges i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i bilag VIII, punkt 3, efter at 
tilsynsorganet har godkendt dem. For 
markedssegmenter, for hvilke der ikke er 
nogen trafik, må der ikke opkræves tillæg 
i afgiftsordningerne.
Bilag VIII, punkt 3, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60.

Or. en



PE467.167v01-00 50/163 AM\870643DA.doc

DA

Begrundelse

En infrastrukturafgift på niveau med de direkte omkostninger kan ikke dække alle 
infrastrukturforvalterens udgifter. Derfor betragtes det afgiftsniveau, som markedet kan bære 
for de enkelte markedssegmenter, ikke som en undtagelse, men som et af grundprincipperne 
for opkrævning af afgifter. Teksten vedrørende tillæg flyttes derfor fra artikel 32.1 
(undtagelser) til artikel 31.3 (grundlæggende afgiftsprincipper).

Ændringsforslag 536
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan med henblik på at få 
infrastrukturforvalterens omkostninger 
dækket fuldt ud, hvis markedet kan bære 
det, opkræve tillæg på grundlag af 
effektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende principper samtidig med 
at der sikres navnlig den internationale 
jernbanegodstransport størst mulig 
konkurrenceevne. Afgiftsordningen skal 
respektere de produktivitetsstigninger, 
som jernbanevirksomhederne opnår.

En medlemsstat kan med henblik på at få 
infrastrukturforvalterens omkostninger 
dækket fuldt ud give 
infrastrukturforvalteren bemyndigelse til 
på ethvert givent markedssegment, og hvis 
dette markedssegment kan bære det, at 
opkræve et tillæg på grundlag af effektive, 
gennemsigtige og ikkediskriminerende 
principper, samtidig med at 
jernbanesektoren sikres størst mulig 
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan med henblik på at få 
infrastrukturforvalterens omkostninger 
dækket fuldt ud, hvis markedet kan bære 
det, opkræve tillæg på grundlag af 
effektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende principper samtidig med 
at der sikres navnlig den internationale 

En medlemsstat kan med henblik på at få 
infrastrukturforvalterens omkostninger 
dækket fuldt ud, hvis markedssegmentet
kan bære det, bemyndige 
infrastrukturforvalteren til at opkræve 
tillæg på grundlag af effektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende
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jernbanegodstransport størst mulig 
konkurrenceevne. Afgiftsordningen skal 
respektere de produktivitetsstigninger, som 
jernbanevirksomhederne opnår.

principper samtidig med at der sikres 
navnlig den internationale 
jernbanegodstransport størst mulig 
konkurrenceevne. Afgiftsordningen skal 
respektere de produktivitetsstigninger, som 
jernbanevirksomhederne opnår.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at klarlægge de forskellige aktørers rolle og sikre, at denne 
procedure anvendes af markedssegmentet.

Ændringsforslag 538
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan med henblik på at få 
infrastrukturforvalterens omkostninger 
dækket fuldt ud, hvis markedet kan bære 
det, opkræve tillæg på grundlag af 
effektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende principper samtidig med 
at der sikres navnlig den internationale 
jernbanegodstransport størst mulig 
konkurrenceevne. Afgiftsordningen skal 
respektere de produktivitetsstigninger, som 
jernbanevirksomhederne opnår.

En medlemsstat kan med henblik på at få 
infrastrukturforvalterens omkostninger 
dækket fuldt ud bemyndige 
infrastrukturforvalteren til på et givent 
jernbanemarkedssegment, og, hvis de 
pågældende betingelser er tålelige, at 
opkræve et tillæg på grundlag af effektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende
principper, samtidig med at der sikres
størst mulig effektivitet af 
jernbanesektoren. Afgiftsordningen skal 
respektere de produktivitetsstigninger, som 
jernbanevirksomhederne opnår.

Or. en

Begrundelse

I EU's medlemsstater anvendes der forskellige metoder til opkrævning af 
infrastrukturafgifter: I henhold til bemyndigelse fra medlemsstaten kunne 
infrastrukturforvalteren anvende et tillæg for at opnå effektivitet og optimering af 
jernbanenettet som anført i artikel 26.
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Ændringsforslag 539
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse markedssegmenter fastlægges i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i bilag VIII, punkt 3, efter at 
tilsynsorganet har godkendt dem. For 
markedssegmenter, for hvilke der ikke er 
nogen trafik, må der ikke opkræves tillæg i 
afgiftsordningerne.

Disse markedssegmenter fastlægges i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3, 
efter overvejelse af de par, der er fastsat 
der, og bibeholdelse af de relevante 
segmenter, efter at tilsynsorganet har 
godkendt dem. For markedssegmenter, for 
hvilke der ikke er nogen trafik, må der ikke 
opkræves tillæg i afgiftsordningerne.

Or. en

Ændringsforslag 540
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse markedssegmenter fastlægges i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i bilag VIII, punkt 3, efter at 
tilsynsorganet har godkendt dem. For 
markedssegmenter, for hvilke der ikke er 
nogen trafik, må der ikke opkræves tillæg i 
afgiftsordningerne.

Disse jernbanemarkedssegmenter og de 
tilsvarende foreslåede tillæg fastlægges i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i bilag VIII, punkt 3. For 
markedssegmenter, for hvilke der ikke er 
nogen trafik, opkræves der i første omgang 
ikke tillæg i afgiftsordningerne.

Or. en

Begrundelse

For at sikre jernbanesegmenter, hvor der på et tidligt stadium ikke er nogen trafik, skal 
tillægget være på nul, hvorefter det sættes op, hvis trafikken udvikler sig, og hvis segmentet 
kan bære det.
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Ændringsforslag 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 3, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktatens (artikel 290) kan delegerede retsakter kun anvendes som 
supplement til eller ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt.
Forslaget om at tillægge Kommissionen beføjelse til at ændre væsentlige aspekter af 
politikken på jernbanetransportområdet og regulering ved hjælp af delegerede retsakter går 
langt ud over, hvad der ville berettige delegation af beføjelser til Kommissionen. 
Ændringerne bør derfor vedtages i henhold til den normale fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 542
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 3, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60.

udgår

Or. en

Begrundelse

Væsentlige elementer, der ikke falder ind under proceduren med delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 543
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tog, som er udstyret med det 
europæiske togkontrolsystem (ETCS), og 
som kører på linjer, der er udstyret med 
nationale styringskontrol- og 
signalsystemer, tilstås en midlertidig 
reduktion af infrastrukturafgiften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 5.

3. Tog, som er udstyret med det 
europæiske togkontrolsystem (ETCS), og 
som kører på linjer, der er udstyret med 
nationale styringskontrol- og 
signalsystemer, tilstås en midlertidig 
reduktion af infrastrukturafgiften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 5. 
Infrastrukturforvalteren skal være i stand 
til at sikre, at en sådan reduktion ikke 
fører til indtægtstab. Denne reduktion 
modregnes ved hjælp af højere afgifter på 
samme jernbanelinje for tog, som ikke er 
udstyret med ETCS.

Or. fr

Begrundelse

Udstyret i tog med ETCS-systemet bør støttes gennem en bonus-malus-ordning, som ikke ville 
føre til en reduktion af ressourcer for infrastrukturforvalteren. Der foretrækkes en 
fremgangsmåde fra jernbanelinjen til gennemførelse af denne bonus-malus-ordning. Desuden 
er der ingen grund til at tillægge Kommissionen ensidige beføjelser til at intervenere.

Ændringsforslag 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tog, som er udstyret med det 
europæiske togkontrolsystem (ETCS), og 
som kører på linjer, der er udstyret med 
nationale styringskontrol- og 
signalsystemer, tilstås en midlertidig 
reduktion af infrastrukturafgiften i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 

3. Tog, som er udstyret med det 
europæiske togkontrolsystem (ETCS), og 
som kører på linjer, der er udstyret med 
nationale styringskontrol- og 
signalsystemer, tilstås en midlertidig 
reduktion af infrastrukturafgiften på linjer, 
der dækkes af den europæiske 
udbygningsplan, hvorpå der er installeret 
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5. ERTMS.

Or. pl

Ændringsforslag 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 5, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktatens (artikel 290) kan delegerede retsakter kun anvendes som 
supplement til eller ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. 
Forslaget om at tillægge Kommissionen beføjelse til at ændre væsentlige aspekter af 
politikken på jernbanetransportområdet og regulering ved hjælp af delegerede retsakter går 
langt ud over, hvad der ville berettige delegation af beføjelser til Kommissionen. 
Ændringerne bør derfor vedtages i henhold til den normale fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 546
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 5, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Væsentlige elementer, der ikke falder ind under proceduren med delegerede retsakter.

Ændringsforslag 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Infrastrukturafgiftsordninger skal 
tilskynde jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvalteren til at minimere 
forstyrrelser på jernbanenettet og forbedre 
nettets ydeevne gennem en 
præstationsordning. Dette kan omfatte 
bøder for aktiviteter, der medfører 
forstyrrelser af nettets drift, kompensation 
til virksomheder, der lider tab som følge af 
forstyrrelser, og bonusser som belønning 
for præstationer, der er bedre end det 
aftalte.

1. Infrastrukturafgiftsordninger skal 
tilskynde jernbanevirksomheder og 
infrastrukturforvalteren til at minimere 
forstyrrelser på jernbanenettet og forbedre 
nettets ydeevne gennem en 
præstationsordning. Dette kan omfatte 
bøder for aktiviteter, der medfører 
forstyrrelser af nettets drift, kompensation 
til virksomheder, der lider tab som følge af 
forstyrrelser, og bonusser som belønning 
for præstationer, der er bedre end det 
aftalte med forbehold af eventuelle 
gældende erstatningsansvarsregler.

Or. en

Begrundelse

Præstationsordninger er ikke beslægtede med erstatningsansvarsregler - dvs. aftaler om 
passagerrettigheder eller fragtkvalitet.

Ændringsforslag 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen evaluerer den 
vejledende liste over grundlæggende 
principper for præstationsordningen for 
jernbaneinfrastrukturen i bilag VIII, 
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punkt 4, efter en periode på fire år.

Or. en

Begrundelse

Præstationsindikatorer kan udvikle sig med tiden og er allerede blevet tilpasset af 
jernbanesektoren selv. En revision af indikatorerne ville skabe sikkerhed for, at der tages 
højde for markedsudviklingerne.

Ændringsforslag 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grundprincipperne for 
præstationsordningen, som er angivet i 
bilag VIII, punkt 4, finder anvendelse på 
hele nettet.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktatens (artikel 290) kan delegerede retsakter kun anvendes som 
supplement til eller ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. 
Forslaget om at tillægge Kommissionen beføjelse til at ændre væsentlige aspekter af 
politikken på jernbanetransportområdet og regulering ved hjælp af delegerede retsakter går 
langt ud over, hvad der ville berettige delegation af beføjelser til Kommissionen. 
Ændringerne bør derfor vedtages i henhold til den normale fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 550
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 4, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 

udgår
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artikel 60.

Or. fr

Begrundelse

Efter at have flyttet hovedelementerne i bilag VIII, punkt 4, til hovedteksten indeholder bilaget 
flere detaljerede elementer om præstationsordningen, som ikke kan ændres af Kommissionen 
under påskud af at sikre en tilstrækkelig grad af fleksibilitet.

Ændringsforslag 551
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII, punkt 4, kan ændres på 
baggrund af erfaringerne i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 60.

udgår

Or. en

Begrundelse

Væsentligt element, som ikke falder ind under proceduren med delegerede retsakter.

Ændringsforslag 552
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infrastrukturforvaltere kan opkræve en 
passende afgift for kapacitet, som er tildelt, 
men som ikke udnyttes. Denne afgift skal 
tilskynde til effektiv udnyttelse af 
kapaciteten. Hvis der er mere end én 
ansøger til en togkanal, der skal tildeles 
inden for rammerne af den årlige 
køreplanslægning, opkræves der en 

Infrastrukturforvaltere kan opkræve en 
passende afgift for kapacitet, som er tildelt, 
men som ikke udnyttes. Denne afgift skal 
tilskynde til effektiv udnyttelse af 
kapaciteten. Hvis to eller flere ansøgere 
anmoder om overlappende togkanaler, der 
skal tildeles inden for rammerne af den 
årlige køreplanslægning, opkræves der en 
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reservationsafgift. reservationsafgift hos den ansøger, som 
blev tildelt hele eller en del af togkanalen, 
men som ikke udnyttes.

Or. en

Begrundelse

Hvis der er flere ansøgere til en togkanal, opkræves der kun en reservationsafgift, hvis 
togkanalen tildeles en ansøger, som ikke anvender den.

Ændringsforslag 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en ansøger agter at anmode om 
infrastrukturkapacitet med henblik på at 
udføre international passagertransport i 
henhold til artikel 2, underretter han de 
relevante infrastrukturforvaltere og 
tilsynsorganer. For at gøre det muligt at 
vurdere, om formålet med den 
internationale rute er at befordre 
passagerer mellem stationer i forskellige 
medlemsstater, og hvad den mulige 
økonomiske betydning for eksisterende 
kontrakter om offentlig tjeneste er, sikrer 
tilsynsorganerne underretning af enhver 
kompetent myndighed, der har forhandlet 
en kontrakt om passagertransport med 
jernbane på den rute i henhold til en 
kontrakt om offentlig tjeneste, af alle andre 
berørte kompetente myndigheder med ret 
til at begrænse adgangen i henhold til 
artikel 9, stk. 3, og af enhver 
jernbanevirksomhed, der opfylder en 
kontrakt om offentlig tjeneste på den rute, 
den internationale passagertransport 
vedrører.

4. Hvis en ansøger agter at anmode om 
infrastrukturkapacitet med henblik på at 
udføre international og/eller national 
passagertransport i henhold til artikel 2, 
underretter han de relevante 
infrastrukturforvaltere og tilsynsorganer. 
For at gøre det muligt at vurdere, hvad den 
mulige økonomiske betydning for 
eksisterende kontrakter om offentlig 
tjeneste er, sikrer tilsynsorganerne 
underretning af enhver kompetent 
myndighed, der har forhandlet en kontrakt 
om passagertransport med jernbane på den 
rute i henhold til en kontrakt om offentlig 
tjeneste, af alle andre berørte kompetente 
myndigheder med ret til at begrænse 
adgangen i henhold til artikel 9, stk. 3, og 
af enhver jernbanevirksomhed, der 
opfylder en kontrakt om offentlig tjeneste 
på den rute, den internationale og/eller 
nationale passagertransport vedrører.

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at tage højde for åbningen af den nationale 
passagertransport for konkurrence.

Ændringsforslag 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
repræsentanter for infrastrukturforvaltere, 
hvis tildelingsbeslutninger har betydning 
for andre infrastrukturforvaltere, inddrages 
for at koordinere tildelingen af eller for at 
tildele al relevant infrastrukturkapacitet på 
internationalt plan, med forbehold af de 
specifikke regler i EU-lovgivningen om 
netværk med fokus på 
jernbanegodstransport inddrages 
repræsentanter for infrastrukturforvaltere 
for alle jernbaneinfrastrukturer, hvis 
tildelingsbeslutninger har betydning for 
mere end én anden infrastrukturforvalter. 
De nødvendige repræsentanter for 
infrastrukturforvaltere fra tredjelande kan 
inddrages i disse procedurer.

Medlemsstaterne skal sikre, at 
repræsentanter for infrastrukturforvaltere, 
hvis tildelingsbeslutninger har betydning 
for andre infrastrukturforvaltere, inddrages 
for at koordinere tildelingen af eller for at 
tildele al relevant infrastrukturkapacitet på 
internationalt plan, med forbehold af de 
specifikke regler i EU-lovgivningen om 
netværk med fokus på 
jernbanegodstransport inddrages 
repræsentanter for infrastrukturforvaltere 
for alle jernbaneinfrastrukturer, hvis 
tildelingsbeslutninger har betydning for 
mere end én anden infrastrukturforvalter. 
Deltagerne i dette samarbejde sikrer, at 
dets medlemskab, funktionsmåder og alle 
relevante kriterier, der anvendes til 
vurdering og tildeling af 
infrastrukturkapacitet, gøres offentligt 
tilgængelige. De nødvendige 
repræsentanter for infrastrukturforvaltere 
fra tredjelande kan inddrages i disse 
procedurer.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at integrere artikel 40, stk. 4, i artikel 40, stk. 1.
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Ændringsforslag 555
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og repræsentanter for de 
tilsynsorganer, der samarbejder i henhold 
til artikel 57, underrettes om og indbydes 
til at deltage som observatører i alle 
møder, hvor de fælles principper og 
metoder for tildeling af infrastruktur 
drøftes. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 
disse systemer til, at de kan udføre deres 
tilsyn i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 56.

2. Kommissionen og repræsentanter for de 
tilsynsorganer, der samarbejder i henhold 
til artikel 57, underrettes om de fælles 
principper og metoder for tildeling af 
infrastruktur drøftes. I tilfælde af it-
baserede tildelingssystemer skal 
tilsynsorganerne modtage tilstrækkelige 
oplysninger fra disse systemer til, at de kan 
udføre deres tilsyn i overensstemmelse 
med bestemmelserne i artikel 56.

Or. en

Begrundelse

Teksten i Kommissionens forslag udgør for stor en grad af indblanding fra Kommissionens og 
myndighedernes side i sammenslutningen af infrastrukturforvalternes aktiviteter. Derfor bør 
der sættes en klar grænse mellem myndighedens tilsyns- og observationsrolle og 
virksomheden.

Ændringsforslag 556
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og repræsentanter for de 
tilsynsorganer, der samarbejder i henhold 
til artikel 57, underrettes om og indbydes 
til at deltage som observatører i alle 
møder, hvor de fælles principper og 
metoder for tildeling af infrastruktur 
drøftes. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 

2. Kommissionen og repræsentanter for de 
tilsynsorganer, der samarbejder i henhold 
til artikel 57, underrettes om de fælles 
principper og metoder for tildeling af 
infrastruktur. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 
disse systemer til, at de kan udføre deres 
tilsyn i overensstemmelse med 
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disse systemer til, at de kan udføre deres 
tilsyn i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 56.

bestemmelserne i artikel 56.

Or. fr

Begrundelse

Det retssystem, der anvendes i EU, giver virksomheder mulighed for frit at organisere deres 
aktiviteter uden at være forpligtede til at involvere observatører. Kommissionen og 
tilsynsorganerne underrettes om de afgørelser, virksomhederne træffer.

Ændringsforslag 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og repræsentanter for de 
tilsynsorganer, der samarbejder i henhold 
til artikel 57, underrettes om og indbydes 
til at deltage som observatører i alle 
møder, hvor de fælles principper og 
metoder for tildeling af infrastruktur 
drøftes. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 
disse systemer til, at de kan udføre deres 
tilsyn i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 56.

2. Kommissionen og repræsentanter for de 
tilsynsorganer, der samarbejder i henhold 
til artikel 57, underrettes om de fælles 
principper og metoder for tildeling af 
infrastruktur. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 
disse systemer til, at de kan udføre deres 
tilsyn i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 56.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen og tilsynsorganerne skal underrettes ordentligt, men de behøver ikke at 
deltage i de forretningsmæssige beslutninger.
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Ændringsforslag 558
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og repræsentanter for de 
tilsynsorganer, der samarbejder i henhold 
til artikel 57, underrettes om og indbydes 
til at deltage som observatører i alle 
møder, hvor de fælles principper og 
metoder for tildeling af infrastruktur 
drøftes. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 
disse systemer til, at de kan udføre deres 
tilsyn i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 56.

2. Kommissionen og repræsentanter for de 
tilsynsorganer, der samarbejder i henhold 
til artikel 57, underrettes om de fælles 
principper og metoder for tildeling af 
infrastruktur. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 
disse systemer til, at de kan udføre deres 
tilsyn i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 56.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen og tilsynsorganerne har forskellige roller, at kontrollere, finde løsninger som 
mægler og at indføre sanktioner er deres opgaver, mens andre deltager i strategiske 
beslutninger helt i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 559
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og repræsentanter for 
de tilsynsorganer, der samarbejder i 
henhold til artikel 57, underrettes om og 
indbydes til at deltage som observatører i 
alle møder, hvor de fælles principper og 
metoder for tildeling af infrastruktur 
drøftes. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 
disse systemer til, at de kan udføre deres 

2. Kommissionen underrettes om og 
indbydes til at deltage som observatører i 
alle møder, hvor de fælles principper og 
metoder for tildeling af infrastruktur 
drøftes. I tilfælde af it-baserede 
tildelingssystemer skal tilsynsorganerne 
modtage tilstrækkelige oplysninger fra 
disse systemer til, at de kan udføre deres 
tilsyn i overensstemmelse med 
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tilsyn i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 56.

bestemmelserne i artikel 56.

Or. es

Ændringsforslag 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På alle møder og alle andre aktiviteter, 
der vedrører tildeling af 
infrastrukturkapacitet til togdrift, der 
omfatter flere net, træffes beslutningerne 
udelukkende af repræsentanter for 
infrastrukturforvaltere.

3. På alle møder og alle andre aktiviteter,
der vedrører tildeling af 
infrastrukturkapacitet til togdrift, der 
omfatter flere net, træffes beslutningerne af 
repræsentanter for infrastrukturforvaltere. I 
tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
repræsentanterne for 
infrastrukturforvalterne indbringes sagen 
for netværket af tilsynsorganer som 
defineret i artikel 57 for voldgift.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at muliggøre voldgift af netværket af tilsynsorganer i sager, 
der ikke kan løses infrastrukturforvalterne imellem.

Ændringsforslag 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Deltagerne i det i stk. 1 omhandlede 
samarbejde sikrer, at navne på deltagere, 
driftsmetoder og alle relevante kriterier, 
som anvendes ved vurdering og tildeling 
af infrastrukturkapacitet, gøres offentligt 

udgår
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tilgængelige.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på, at dette stykke flyttes til artikel 40, stk. 1.

Ændringsforslag 562
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infrastrukturforvaltere, der indgår i et i stk. 
1 omhandlet samarbejde, skal vurdere 
behovet for og om nødvendigt foreslå og 
organisere internationale kanaler for at lette 
drift af godstog, som er genstand for en ad 
hoc-ansøgning, jf. artikel 48.

Infrastrukturforvaltere, der indgår i et i stk. 
1 omhandlet samarbejde, skal vurdere 
behovet for og om nødvendigt foreslå og 
organisere internationale kanaler for at lette 
drift af godstog, som er genstand for en ad 
hoc-ansøgning, jf. artikel 48. Dette 
samarbejde bør indebære, at der 
iværksættes mekanismer, som sikrer, at ad 
hoc-ansøgninger fra internationale 
jernbanetjenester besvares inden for fem 
arbejdsdage.

Or. es

Begrundelse

Det er uklart, hvorvidt fem dages svartid, som blev indført med artikel 48, stadig gælder i 
dette tilfælde.

Ændringsforslag 563
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan fastlægge 
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forskellige regler for net, som teknologisk 
er adskilt fra EU's hovedjernbanenet, hvis 
der er behov for specifikt samarbejde med 
hensyn til tildeling af 
infrastrukturkapacitet for trafik, der 
stammer fra eller er destineret for 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 564
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan fastlægge 
forskellige regler for net, som teknologisk 
er adskilt fra EU's hovedjernbanenet, hvis 
der er behov for specifikt samarbejde med 
hensyn til tildeling af 
infrastrukturkapacitet for trafik, der 
stammer fra eller er destineret for 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til tildeling af kapacitet og samarbejde med tredjelande skal de pågældende 
medlemslande – dvs. de baltiske stater - bemyndiges til at fastlægge specifikke regler, der 
gælder for deres trafik til og fra tredjelande.

Ændringsforslag 565
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgninger om infrastrukturkapacitet 
kan indgives af ansøgere i henhold til dette 

1. Ansøgninger om infrastrukturkapacitet 
kan indgives af ansøgere. For at anvende 
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direktiv. denne infrastrukturkapacitet, og på det 
europæiske jernbanenet for 
konkurrencebaseret godstransport, 
udpeger ansøgerne en 
jernbanevirksomhed til at indgå en aftale 
med infrastrukturforvalterne i 
overensstemmelse med artikel 28.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag bruger ordlyden i forordning (EU) nr. 913/2010 om et europæisk 
banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport for dette samme net og uden at 
forsøge at udvide princippet.

Ændringsforslag 566
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
nærmere regler om de kriterier, der skal 
følges for anvendelsen af stk. 2. Sådanne 
foranstaltninger til at sikre en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv vedtages 
som gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Misbrug af Kommissionens beføjelser til at intervenere på nationalt jernbaneplan.
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Ændringsforslag 567
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 1. januar 2010 kan en første 
rammeaftale indgås for en periode på fem 
år, der kan forlænges én gang, på grundlag 
af de kapacitetskarakteristika, som er 
benyttet af ansøgere, der drev 
jernbanevirksomhed før 1. januar 2010, for 
at tage hensyn til særlige investeringer eller 
tilstedeværelsen af forretningskontrakter. 
Det tilsynsorgan, der er omhandlet i 
artikel 55, er ansvarligt for at give 
tilladelse til, at en sådan aftale kan træde i 
kraft.

Fra 1. januar 2010 kan en første 
rammeaftale indgås for en periode på fem 
år, der kan forlænges én gang, på grundlag 
af de kapacitetskarakteristika, som er 
benyttet af ansøgere, der drev 
jernbanevirksomhed før 1. januar 2010, for 
at tage hensyn til særlige investeringer eller 
tilstedeværelsen af forretningskontrakter. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaten kan informere og høre tilsynsorganet om den rammeaftale, der er indgået af 
infrastrukturforvalteren og en ansøger, dersom den måtte ønske det, i henhold til stk. 1, men 
det ligger uden for tilsynsorganets område at give tilladelse til eller at afvise, at en sådan 
aftale kan træde i kraft, medmindre der er et specifikt krav fra andre ansøgere, og der er en 
tvist.

Ændringsforslag 568
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Infrastrukturforvalteren overholder den i 
bilag IX fastsatte plan for 
kapacitetstildelingen.

1. Infrastrukturforvalteren overholder den i 
bilag IX fastsatte plan for 
kapacitetstildelingen. Medlemsstaterne 
kan vedtage forskellige tidsplaner for 
kapacitetstildelinger for net, som 
teknologisk set er adskilt fra EU's 
hovedjernbanenet og give tilladelse til 
koordinering med tredjelandes 
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jernbanenet.

Or. en

Ændringsforslag 569
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Misbrug af Kommissionens beføjelser til at intervenere på nationalt jernbaneplan.

Ændringsforslag 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktatens (artikel 290) kan delegerede retsakter kun anvendes som 
supplement til eller ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. 
Forslaget om at tillægge Kommissionen beføjelse til at ændre væsentlige aspekter af 
politikken på jernbanetransportområdet og regulering ved hjælp af delegerede retsakter går 
langt ud over, hvad der ville berettige delegation af beføjelser til Kommissionen. 
Ændringerne bør derfor vedtages i henhold til den normale fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 571
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Infrastrukturforvalterne skal være enige 
med de øvrige berørte og relevante 
infrastrukturforvaltere om, hvilke 
internationale kanaler der skal tages med i 
køreplanen, før der indledes konsultationer 
om udkastet til køreplan. Der skal kun 
foretages justeringer, hvis det er absolut 
nødvendigt.

2. Infrastrukturforvalterne skal være enige 
med de øvrige berørte og relevante 
infrastrukturforvaltere om, hvilke 
internationale kanaler der skal tages med i 
køreplanen, før der indledes konsultationer 
om udkastet til køreplan. Der skal kun 
foretages justeringer, hvis det er absolut 
nødvendigt og behørigt velbegrundet.

Or. es

Begrundelse

Dette ville gøre forvaltningen mere gennemsigtig.

Ændringsforslag 572
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansøgere skal ansøge om 
infrastrukturkapacitet, der går over mere 
end ét net, ved at indgive ansøgning til en 
enkelt infrastrukturforvalter. 
Infrastrukturforvalteren kan derefter på 
ansøgerens vegne søge om kapacitet hos de 
andre berørte infrastrukturforvaltere.

4. Ansøgere kan ansøge om 
infrastrukturkapacitet, der går over mere 
end ét net, ved at indgive ansøgning til en 
enkelt infrastrukturforvalter. 
Infrastrukturforvalteren kan derefter på 
ansøgerens vegne søge om kapacitet hos de 
andre berørte infrastrukturforvaltere.

Or. en

Begrundelse

For at bevare sammenhængen med den seneste forordning om godstogskorridorer, hvor der 
ikke er nogen forpligtelser for ansøgere til at søge om kapacitet hos en enkelt 
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infrastrukturforvalter.

Ændringsforslag 573
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Infrastrukturforvalteren skal efter 
anmodning inden for en rimelig frist og i 
tide for samordningen, jf. artikel 46, gratis 
stille følgende oplysninger til rådighed for 
ansøgerne i skriftlig form med henblik på 
gennemgang:

4. Infrastrukturforvalteren skal efter 
anmodning inden for højst en måned fra 
tildeling af togkanaler og i tide for 
samordningen, jf. artikel 46, gratis stille 
følgende oplysninger til rådighed for 
ansøgerne i skriftlig form med henblik på 
gennemgang:

Or. es

Begrundelse

Den retsusikkerhed, det kan medføre at indføre betingelser som "en rimelig frist" svækker 
betingelserne for gennemsigtighed og sikkerhed i punkt a) til e). Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte klare frister.

Ændringsforslag 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med forbehold af de foreliggende 
appelmuligheder og bestemmelserne i 
artikel 56 skal der i tilfælde af tvister om 
tildeling af infrastrukturkapacitet oprettes 
et tvistbilæggelsessystem til hurtig 
afgørelse af sådanne tvister. 
Netvejledningen skal indeholde en 
redegørelse for dette system. Hvis dette 
system anvendes, skal der træffes en 
afgørelse inden for en frist på ti 

6. Med forbehold af de foreliggende 
appelmuligheder og bestemmelserne i dette 
direktiv skal der i tilfælde af tvister om 
tildeling af infrastrukturkapacitet oprettes 
et tvistbilæggelsessystem til hurtig 
afgørelse af sådanne tvister. 
Netvejledningen skal indeholde en 
redegørelse for dette system. Hvis dette 
system anvendes, skal der træffes en 
afgørelse inden for en frist på ti 
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arbejdsdage. arbejdsdage.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at tage højde for alle bestemmelserne i direktivet.

Ændringsforslag 575
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at sikre, at der i den 
forbindelse udvikles en tilfredsstillende 
transporttjeneste, især for at opfylde public 
servicekravene eller for at fremme 
udviklingen af jernbanespedition, kan 
medlemsstaterne, forudsat det ikke 
indebærer forskelsbehandling, træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de offentlige transporttjenester prioriteres 
højere i forbindelse med tildeling af 
infrastrukturkapacitet.

Med henblik på at sikre, at der i den 
forbindelse udvikles en tilfredsstillende 
transporttjeneste, især for at opfylde public 
servicekravene eller for at fremme 
udviklingen af jernbanespedition, især 
international spedition, kan 
medlemsstaterne, forudsat det ikke 
indebærer forskelsbehandling, træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de offentlige transporttjenester prioriteres 
højere i forbindelse med tildeling af 
infrastrukturkapacitet.

Or. es

Begrundelse

Hvis vi ønsker at tilskynde til brugen af jernbanetransport på europæisk plan, bør 
internationale jernbanetjenester prioriteres højt.

Ændringsforslag 576
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved fastlæggelsen af 5. Prioritetskriterierne omfatter 
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prioriteringskriterierne tages der behørigt 
hensyn til betydningen af 
godstransporttjenester og især 
internationale godstransporttjenester.

godstransporttjenester og især
internationale godstransporttjenester.

Or. es

Begrundelse

Udtrykket "tages der behørigt hensyn til" er ikke tilstrækkeligt specifikt og alt for tvetydigt. 
Hvis Kommissionen agter at fremme jernbanefragten, især den internationale fragt, bør dette 
udtrykkes i klare vendinger. 

Ændringsforslag 577
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks måneder efter 
færdiggørelsen af en kapacitetsanalyse 
forelægger infrastrukturforvalteren en 
kapacitetsforbedringsplan.

1. Så snart en kapacitetsanalyse foreligger, 
udarbejder infrastrukturforvalteren en 
kapacitetsforbedringsplan.

Or. es

Begrundelse

Dette ville give større fleksibilitet og øge evnen til at handle så hurtigt som muligt, hvilket 
kunne føre til en forbedring af tjenesteydelserne.

Ændringsforslag 578
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Planen kan skulle forhåndsgodkendes af 
medlemsstaten. Det i artikel 55 
omhandlede tilsynsorgan kan afgive en 
udtalelse om, hvorvidt foranstaltningerne 

Planen kan skulle forhåndsgodkendes af 
medlemsstaten.
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i planen er hensigtsmæssige.

Or. nl

Ændringsforslag 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et transeuropæisk net eller en 
togkanal, som har væsentlig indvirkning 
på et eller flere transeuropæiske net, er 
overbelastet, kan netværket af 
tilsynsorganer, som defineret i artikel 57, 
afgive en udtalelse om, hvorvidt 
handlingerne i planen er 
hensigtsmæssige.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at tage højde for, at netværket af tilsynsorganer skal høres, 
hvis en eller flere transeuropæiske net ville blive væsentligt påvirket i tilfælde af 
overbelastning.

Ændringsforslag 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Især hvor det drejer sig om overbelastet 
infrastruktur, kræver 
infrastrukturforvalteren, at en kanal 
opgives, hvis den i et tidsrum på mindst en 
måned er blevet benyttet til under en 
tærskelkvote, der skal fastsættes i 
netvejledningen, medmindre dette skyldes 
ikke-økonomiske årsager, som operatøren 

2. Især hvor det drejer sig om overbelastet 
infrastruktur, kræver 
infrastrukturforvalteren, at togkanaler
opgives, hvis de i et tidsrum på mindst en 
måned er blevet benyttet til under en 
tærskelkvote, der skal fastsættes i 
netvejledningen, medmindre dette skyldes 
ikke-økonomiske årsager, som operatøren 
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ikke er herre over. ikke er herre over. 
Infrastrukturforvalteren henvender sig 
først til jernbanevirksomheden for at få 
oplysninger om, hvorvidt disse togkanaler 
anvendes for lidt.

Or. fr

Ændringsforslag 581
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Infrastrukturforvalteren underretter i tide
de berørte parter om uplanlagt 
vedligeholdelsesarbejde.

3. Infrastrukturforvalteren underretter de 
berørte parter om uplanlagt 
vedligeholdelsesarbejde mindst en uge i 
forvejen.

Or. es

Begrundelse

Det giver mening for interesserede parter at blive underrettet, når vedligeholdelsesarbejde 
skal påbegyndes, således at der kan tages de nødvendige forholdsregler på trods af dette 
arbejdes uplanlagte karakter.

Ændringsforslag 582
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Infrastrukturforvalterne har 
handlingsplaner i tilfælde af ulykker eller 
tekniske fejl.

Or. es
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Begrundelse

Infrastrukturforvalterne bør have klart definerede handlingsplaner i tilfælde af ulykker eller 
tekniske fejl. Disse planer ville bevirke, at beredskabsplaner kunne udarbejdes hurtigere og 
mere effektivt, og bør være fælles for alle infrastrukturforvaltere som en god praksis.

Ændringsforslag 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
jernbanevirksomhederne deltager i 
tilsynet med, at de selv overholder 
sikkerhedsstandarder og -regler, og i 
håndhævelsen af disse standarder og 
regler.

3. Medmindre der er tale om force 
majeure, herunder uopsætteligt og 
uforudsigeligt sikkerhedsmæssigt arbejde, 
kan en togkanal, der er tildelt en 
godstransport i henhold til denne artikel, 
ikke annulleres senere end to måneder før 
det tidspunkt, der er planlagt i 
køreplanen, hvis den berørte ansøger ikke 
giver sit samtykke hertil. I så fald 
bestræber den berørte 
infrastrukturforvalter sig på at foreslå 
ansøgeren en togkanal af tilsvarende 
kvalitet og med tilsvarende 
driftssikkerhed, som ansøgeren har ret til 
at acceptere eller afvise. Hvis ansøgeren 
afviser, har han ret til godtgørelse af de 
tilsvarende afgifter.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager højde for, at hvis en togkanal annulleres af en årsag, som ikke 
skyldes force majeure, gives der alternative løsninger eller en godtgørelse af afgiften. Det
anvender og supplerer den ordlyd, som allerede er omfattet af forordningen om europæiske 
jernbanegodskorridorer (forordning (EU) nr. 913/2010).
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Ændringsforslag 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Afdeling 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorgan Tilsynsorganer

Or. fr

Begrundelse

Det er mere passende at bruge flertalsformen, da dette afsnit handler om de nationale 
tilsynsorganer, der er sluttet sammen i et netværk.

Ændringsforslag 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 55 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorgan Nationale tilsynsorganer

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre overskriften til artikel 55 mere specifik på 
grund af ændringerne til artikel 57.

Ændringsforslag 586
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et enkelt 
nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren. 
Dette organ, der kan være ministeriet med 

1. Hver medlemsstat opretter et enkelt 
nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren. 
Dette organ, der kan være ministeriet med 
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ansvar for transportspørgsmål eller et andet 
organ, skal være en særskilt myndighed, 
som organisatorisk, funktionelt, hierarkisk 
og med hensyn til beslutningstagning er 
retligt adskilt fra og uafhængigt af enhver 
anden offentlig myndighed. Det skal også 
med hensyn til organisation, 
finansieringsbeslutninger, retlig struktur og 
beslutningstagning være uafhængigt af 
enhver infrastrukturforvalter, ethvert 
afgiftsorgan og tildelingsorgan og enhver 
ansøger. 1 Det skal desuden være 
funktionelt uafhængigt af enhver 
kompetent myndighed, der tager sig af 
tildelingen af en kontrakt om offentlig 
tjeneste. 

ansvar for transportspørgsmål eller et andet 
organ, skal være en særskilt myndighed, 
som organisatorisk, funktionelt, hierarkisk 
og med hensyn til beslutningstagning er 
retligt adskilt fra og uafhængigt af enhver 
anden offentlig myndighed. Det skal også 
med hensyn til organisation, 
finansieringsbeslutninger, retlig struktur og 
beslutningstagning være uafhængigt af 
enhver infrastrukturforvalter, ethvert 
afgiftsorgan og tildelingsorgan og enhver 
ansøger. 1 Det skal desuden være 
funktionelt uafhængigt af enhver 
kompetent myndighed, der tager sig af 
tildelingen af en kontrakt om offentlig 
tjeneste. Det nationale tilsynsorgan får 
den nødvendige administrative kapacitet i 
form af personale og ressourcer til at 
udføre de tildelte opgaver i henhold til 
artikel 56. Det fornødne antal 
menneskelige ressourcer bør svare til 
markedets behov og variere derefter.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsorganets uafhængighed, ressourcer og personale er fundamentale for organets 
funktion og dets kapacitet til at tage sig af klager. Det fornødne antal menneskelige 
ressourcer bør svare til markedets behov og variere derefter.

Ændringsforslag 587
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et enkelt 
nationalt tilsynsorgan for 
jernbanesektoren. Dette organ skal være 
en særskilt myndighed, som 
organisatorisk, funktionelt, hierarkisk og 
med hensyn til beslutningstagning er retligt 
adskilt fra og uafhængigt af enhver anden 

1. Hver medlemsstat opretter en enkelt 
national tilsynsmyndighed for 
jernbanesektoren. Denne myndighed skal 
være et særskilt organ, som organisatorisk, 
funktionelt, hierarkisk og med hensyn til 
beslutningstagning er retligt adskilt fra og 
uafhængigt af enhver anden offentlig 
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offentlig myndighed. Det skal også med 
hensyn til organisation, 
finansieringsbeslutninger, retlig struktur og 
beslutningstagning være uafhængigt af 
enhver infrastrukturforvalter, ethvert 
afgiftsorgan og tildelingsorgan og enhver 
ansøger. Det skal desuden være funktionelt 
uafhængigt af enhver kompetent 
myndighed, der tager sig af tildelingen af 
en kontrakt om offentlig tjeneste.

myndighed. Det skal også med hensyn til 
organisation, finansieringsbeslutninger, 
retlig struktur og beslutningstagning være 
uafhængigt af enhver infrastrukturforvalter, 
ethvert afgiftsorgan og tildelingsorgan og 
enhver ansøger. Det skal desuden være 
funktionelt uafhængigt af enhver 
kompetent myndighed, der tager sig af 
tildelingen af en kontrakt om offentlig 
tjeneste. Tilsynsmyndigheden får den 
nødvendige organisatoriske kapacitet til at 
udføre de tildelte opgaver i henhold til 
artikel 56.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag omhandler de bestemmelser, der henvises til ovenfor om 
tilsynsmyndighedens rolle og opgaver i forbindelse med gennemførelse af tjenester af almen 
interesse.

Ændringsforslag 588
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et enkelt 
nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren.
Dette organ skal være en særskilt 
myndighed, som organisatorisk, 
funktionelt, hierarkisk og med hensyn til 
beslutningstagning er retligt adskilt fra og 
uafhængigt af enhver anden offentlig 
myndighed. Det skal også med hensyn til 
organisation, finansieringsbeslutninger, 
retlig struktur og beslutningstagning være 
uafhængigt af enhver infrastrukturforvalter, 
ethvert afgiftsorgan og tildelingsorgan og 
enhver ansøger. Det skal desuden være 
funktionelt uafhængigt af enhver 
kompetent myndighed, der tager sig af 
tildelingen af en kontrakt om offentlig 

1. Hver medlemsstat opretter et enkelt 
nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren.
Dette organ skal være en særskilt 
myndighed, som organisatorisk, 
funktionelt, hierarkisk og med hensyn til 
beslutningstagning er retligt adskilt fra og 
uafhængigt af enhver anden offentlig 
myndighed. Det skal også med hensyn til 
organisation, finansieringsbeslutninger, 
retlig struktur og beslutningstagning være 
uafhængigt af enhver infrastrukturforvalter, 
ethvert afgiftsorgan og tildelingsorgan og 
enhver ansøger. 1 Det skal desuden være 
funktionelt uafhængigt af enhver 
kompetent myndighed, der tager sig af 
tildelingen af en kontrakt om offentlig 
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tjeneste. tjeneste. Tilsynsorganet får de nødvendige 
menneskelige og materielle ressourcer til 
at udføre de tildelte opgaver i henhold til 
artikel 56.

Or. de

Begrundelse

Tilsynsorganet skal have de nødvendige menneskelige og materielle ressourcer for at kunne 
udføre sine opgaver og arbejde effektivt.

Ændringsforslag 589
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et enkelt 
nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren. 
Dette organ, der kan være ministeriet med 
ansvar for transportspørgsmål eller et andet 
organ, skal være en særskilt myndighed, 
som organisatorisk, funktionelt, hierarkisk 
og med hensyn til beslutningstagning er 
retligt adskilt fra og uafhængigt af enhver 
anden offentlig myndighed. Det skal også 
med hensyn til organisation, 
finansieringsbeslutninger, retlig struktur 
og beslutningstagning være uafhængigt af 
enhver infrastrukturforvalter, ethvert 
afgiftsorgan og tildelingsorgan og enhver 
ansøger. 1 Det skal desuden være 
funktionelt uafhængigt af enhver 
kompetent myndighed, der tager sig af 
tildelingen af en kontrakt om offentlig 
tjeneste. Organet virker i 
overensstemmelse med principperne i 
nærværende artikel, hvorefter klage- og 
tilsynsfunktioner kan lægges over på 
separate organer.

1. Hver medlemsstat opretter et enkelt 
nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren. 
Dette organ, der kan være ministeriet med 
ansvar for transportspørgsmål eller et andet 
organ, skal være en særskilt myndighed, 
som organisatorisk, funktionelt, hierarkisk 
og med hensyn til beslutningstagning er 
retligt adskilt fra og uafhængigt af enhver 
anden offentlig myndighed. Det skal også 
med hensyn til organisation og 
finansiering, retlig struktur og 
beslutningstagning være uafhængigt af 
enhver infrastrukturforvalter, ethvert 
afgiftsorgan og tildelingsorgan og enhver 
ansøger. 1 Det skal desuden være 
funktionelt uafhængigt af enhver 
kompetent myndighed, der tager sig af 
tildelingen af en kontrakt om offentlig 
tjeneste. Organet virker i 
overensstemmelse med principperne i 
nærværende artikel, hvorefter klage- og 
tilsynsfunktioner kan lægges over på 
separate organer.

Or. en
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Ændringsforslag 590
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a). Tilsynsorganet skal træffe en afgørelse 
vedrørende enhver klage og handle for at 
afhjælpe situationen inden for en periode 
på højst en måned fra modtagelse af alle 
oplysninger. I tilfælde af en klage over et 
afslag på en ansøgning om 
infrastrukturkapacitet eller over vilkårene 
for et tilbud om kapacitet bekræfter 
tilsynsorganet enten, at en ændring af 
infrastrukturforvalterens afgørelse ikke er 
påkrævet, eller forlanger afgørelsen 
ændret i overensstemmelse med de af 
tilsynsorganet angivne retningslinjer.

Or. de

Begrundelse

En væsentlig målestok for et tilsynsorgans effektivitet er den hastighed, hvormed den træffer 
sine afgørelser. Som følge heraf bør afgørelser og, hvis det er relevant, afhjælpende 
foranstaltninger træffes inden for en måned.

Ændringsforslag 591
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges af det kompetente parlament for 
en fast periode, som kan forlænges, i 
henhold til klare regler, der sikrer 
uafhængighed. De vælges blandt personer, 
som ikke hverken direkte eller indirekte må 
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noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

have haft nogen stilling eller noget ansvar, 
nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

Or. en

Begrundelse

For at tilpasse sig den nationale institutionelle opbygning i hver medlemsstat.

Ændringsforslag 592
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsmyndigheden for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.
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Or. fr

Begrundelse

Der er ikke behov for at komme ind på reglerne for udnævnelse, som er medlemsstaternes 
anliggende.

Ændringsforslag 593
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode 
på tre år før deres udnævnelse og under 
deres mandat. Derefter må de ikke have 
nogen stilling eller noget ansvar, nogen 
interesse eller noget forretningsforhold 
med nogen af de regulerede virksomheder 
eller enheder i en periode på mindst tre år. 
De har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De skal handle helt 
uafhængigt af markedsinteresser i 
jernbanesektoren og må under ingen 
omstændigheder være under indflydelse 
af instrukser fra en regering eller en 
privat eller offentlig virksomhed. Efter 
deres embedsperiode må de ikke have 
nogen stilling eller noget ansvar, nogen 
interesse eller noget forretningsforhold 
med nogen af de regulerede virksomheder 
eller enheder i en rimelig periode. De har 
fulde beføjelser til at ansætte og forvalte 
personalet i tilsynsorganet.

Or. fr

Begrundelse

Medlemmerne af tilsynsorganets uafhængighed skal garanteres. Alt for strikse betingelser, 
som f.eks. perioden på tre år før og efter deres udpegning til medlemmer af tilsynsorganet, 
hvor de ikke må have forbindelse med jernbanesektoren, vil imidlertid gøre det umuligt i 
nogle medlemsstater at finde kandidater med tilstrækkelig erfaring og uddannelse til at udføre 
de pågældende faglige opgaver.
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Ændringsforslag 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges i fællesskab af det nationale 
parlament, forvaltningsdomstole og/eller 
ordinære domstole og nationale 
rådgivende forsamlinger uden mulighed 
for afskedigelse for en fast periode, som 
kan forlænges, i henhold til klare regler, 
der sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

Or. fr

Ændringsforslag 595
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed og bekræftes af det 
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personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

nationale parlament. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

Or. de

Begrundelse

Beslutningen om udpegning af formanden og bestyrelsen for tilsynsorganet for 
jernbanesektoren er en vigtig politisk beslutning, som bør bekræftes af det nationale 
parlament for at sikre maksimal legitimitet.

Ændringsforslag 596
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges af det nationale parlament for en 
fast periode, som kan forlænges, i henhold 
til klare regler, der sikrer uafhængighed. 
De vælges blandt personer, som ikke 
hverken direkte eller indirekte må have 
haft nogen stilling eller noget ansvar, 
nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en rimelig 
periode på tre år før deres udnævnelse og 
udtrykkeligt erklærer det i en 
hensigtserklæring under deres mandat. 
Derefter må de ikke have nogen stilling 
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enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

eller noget ansvar, nogen interesse eller 
noget forretningsforhold med nogen af de 
regulerede virksomheder eller enheder i en 
rimelig periode. De har fulde beføjelser til 
at ansætte og forvalte personalet i 
tilsynsorganet i overensstemmelse med 
national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bærer ansvaret gennem deres nationale parlament, som har ansvaret for at 
indarbejde dette direktivs bestemmelse om at udpege formand og bestyrelse for 
tilsynsorganet: De anmodes om at undertegne en passende hensigtserklæring, som bekræfter, 
at de ikke har nogen interesse eller noget forretningsforhold med jernbanesektorens aktører. 

Ændringsforslag 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges af det relevante organ i den 
pågældende medlemsstat for en fast 
periode, som kan forlænges, i henhold til 
klare regler, der sikrer uafhængighed. De 
vælges blandt personer, som ikke hverken 
direkte eller indirekte må have haft nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med de 
regulerede virksomheder eller enheder i en 
periode på tre år før deres udnævnelse og 
under deres mandat. Derefter må de ikke 
have nogen stilling eller noget ansvar, 
nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med nogen af de 
regulerede virksomheder eller enheder i en 
periode på mindst tre år. De har fulde 
beføjelser til at ansætte og forvalte 
personalet i tilsynsorganet.
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Or. pl

Begrundelse

For ikke at krænke subsidiaritetsprincippet bør der være frihed til at vælge det organ, der 
udpeger formanden og bestyrelsen, der er ansvarlig for reguleringen af jernbanesektoren. I 
mange lande er tilsynsorganet en offentlig enhed og kan derfor ikke udpeges af f.eks. 
parlamentet.

Ændringsforslag 598
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
udpeges for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

3. Formanden og bestyrelsen for 
tilsynsorganet for jernbanesektoren 
indstilles og udpeges af de relevante 
institutioner for en fast periode, som kan 
forlænges, i henhold til klare regler, der 
sikrer uafhængighed. De vælges blandt 
personer, som ikke hverken direkte eller 
indirekte må have haft nogen stilling eller 
noget ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med de regulerede 
virksomheder eller enheder i en periode på 
tre år før deres udnævnelse og under deres 
mandat. Derefter må de ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
af de regulerede virksomheder eller 
enheder i en periode på mindst tre år. De 
har fulde beføjelser til at ansætte og 
forvalte personalet i tilsynsorganet.

Or. es

Begrundelse

Dette ville respektere den måde, som mange institutionelle systemer arbejder på i alle lande 
og regioner.
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Ændringsforslag 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 56 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganets funktioner De nationale tilsynsorganers funktioner

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere titlen i artikel 56.

Ændringsforslag 600
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af artikel 46, stk. 6, har 
en ansøger ret til at indgive klage til 
tilsynsorganet, hvis han mener at være 
blevet uretfærdigt behandlet, udsat for 
forskelsbehandling eller på anden måde 
krænket, især ved en af 
infrastrukturforvalteren eller, hvis det er 
relevant, jernbanevirksomheden eller 
operatøren af en servicefacilitet truffet 
afgørelse vedrørende:

1. Med forbehold af artikel 46, stk. 6, har 
en ansøger ret til at indgive klage til 
tilsynsorganet, hvis han mener at være 
blevet uretfærdigt behandlet, udsat for 
forskelsbehandling eller på anden måde 
krænket, som følge af en af 
infrastrukturforvalteren eller, hvis det er 
relevant, jernbanevirksomheden eller 
jernbaneoperatøren af en servicefacilitet 
truffet afgørelse, og en tvist opstår
vedrørende:

Or. en

Begrundelse

En understregning af at retten til at indgive klage til tilsynsorganet gives, når et tvist opstår 
som følge af en urimelig eller diskriminerende afgørelse.
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Ændringsforslag 601
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tilsynsorganet anmodes om at træffe 
en afgørelse vedrørende enhver klage 
eller handle på eget initiativ og træffe 
foranstaltninger til at afhjælpe 
situationen inden for en periode på højst 
to uger. I tilfælde af en klage over et 
afslag på en ansøgning om 
infrastrukturkapacitet eller over vilkårene 
for et tilbud om kapacitet bekræfter 
tilsynsorganet enten, at en ændring af 
infrastrukturforvalterens afgørelse ikke er 
påkrævet, eller forlanger afgørelsen 
ændret i overensstemmelse med de af 
tilsynsorganet angivne retningslinjer.
Tilsynsorganer, som ikke lever op til deres 
mandat og tidsfrister, kontrolleres af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
63, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at omstrukturere artiklerne om tilsynsorganet for at 
skabe større klarhed. Det omfatter indholdet af artikel 56, stk. 5, afsnit 1, og stk. 5, afsnit 3. Vi 
anmoder om en forkortelse af tilsynsorganets afgørelse til to uger. Vi foreslår også, at der 
indføjes en opfølgningsprocedure for det tilfælde, at kontrolinstansen ikke overholder denne 
tidsfrist som følge af manglende ressourcer, tid osv. Den ideelle løsning ville være at henvise 
sagen til den europæiske kontrolafdeling.
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Ændringsforslag 602
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser og tage stk. 1, 
litra a) til g), op til fornyet overvejelse på 
eget initiativ med henblik på at undgå 
forskelsbehandling af ansøgerne. Det 
kontrollerer især, om netvejledningen 
indeholder diskriminerende bestemmelser 
eller giver infrastrukturforvalteren 
skønsbeføjelser, som kan anvendes til at 
forskelsbehandle ansøgerne.
Tilsynsorganet skal have den nødvendige 
organisatoriske kapacitet til at udføre disse 
opgaver.

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser og tage stk. 1, 
litra a) til g), op til fornyet overvejelse med 
henblik på at undgå forskelsbehandling af 
ansøgerne. Det kontrollerer især, om 
netvejledningen indeholder 
diskriminerende bestemmelser eller giver 
infrastrukturforvalteren skønsbeføjelser, 
som kan anvendes til at forskelsbehandle 
ansøgerne. Tilsynsorganet skal have den 
nødvendige organisatoriske kapacitet til at 
udføre disse opgaver.

Or. fr

Ændringsforslag 603
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser og tage stk. 1, 
litra a) til g), op til fornyet overvejelse på 
eget initiativ med henblik på at undgå 
forskelsbehandling af ansøgerne. Det 
kontrollerer især, om netvejledningen 
indeholder diskriminerende bestemmelser 
eller giver infrastrukturforvalteren 
skønsbeføjelser, som kan anvendes til at 
forskelsbehandle ansøgerne. 
Tilsynsorganet skal have den nødvendige 
organisatoriske kapacitet til at udføre 

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser og tage stk. 1, 
litra a) til g), op til fornyet overvejelse på 
eget initiativ med henblik på at undgå 
forskelsbehandling af ansøgerne. Det 
kontrollerer især, om netvejledningen 
indeholder diskriminerende bestemmelser 
eller giver infrastrukturforvalteren 
skønsbeføjelser, som kan anvendes til at 
forskelsbehandle ansøgerne. 
Tilsynsorganet skal have de nødvendige 
personalemæssige og materielle 
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disse opgaver. ressourcer til at udføre disse opgaver.

Or. de

Begrundelse

For at kunne udføre sine opgaver og arbejde effektivt skal tilsynsorganet råde over de 
nødvendige personalemæssige og materielle ressourcer.

Ændringsforslag 604
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser og tage stk. 1, 
litra a) til g), op til fornyet overvejelse på 
eget initiativ med henblik på at undgå 
forskelsbehandling af ansøgerne. Det 
kontrollerer især, om netvejledningen 
indeholder diskriminerende bestemmelser 
eller giver infrastrukturforvalteren 
skønsbeføjelser, som kan anvendes til at 
forskelsbehandle ansøgerne. 
Tilsynsorganet skal have den nødvendige 
organisatoriske kapacitet til at udføre disse 
opgaver.

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge tilstanden på markederne for 
jernbanetransportydelser med henblik på at 
undgå forskelsbehandling af ansøgerne. 
Det kontrollerer bl.a., om diskriminerende 
bestemmelser i netvejledningen anvendes 
af infrastrukturforvalteren til at 
forskelsbehandle ansøgerne. 
Tilsynsorganet skal have den nødvendige 
organisatoriske kapacitet til at udføre disse 
opgaver.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af beføjelser: At overvåge tilstanden på jernbanetransportmarkedet er bredere 
og mere passende end at begrænse det til konkurrencen og mere hensigtsmæssig på en 
forebyggende måde for at løse eventuelle tvister. At kontrollere og intervenere for at stoppe 
virkningerne af en diskriminerende handling er en tydelig måde at løse en tvist om urimelig 
behandling på: Det er ikke en mæglers opgave at fortolke den mulige anvendelse af 
bestemmelserne.
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Ændringsforslag 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser og tage stk. 1, 
litra a) til g), op til fornyet overvejelse på 
eget initiativ med henblik på at undgå 
forskelsbehandling af ansøgerne. Det 
kontrollerer især, om netvejledningen 
indeholder diskriminerende bestemmelser 
eller giver infrastrukturforvalteren 
skønsbeføjelser, som kan anvendes til at 
forskelsbehandle ansøgerne. 
Tilsynsorganet skal have den nødvendige
organisatoriske kapacitet til at udføre disse 
opgaver.

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser og tage stk. 1, 
litra a) til g), op til fornyet overvejelse på 
eget initiativ med henblik på at undgå 
forskelsbehandling af ansøgerne. Det 
kontrollerer især, om netvejledningen 
indeholder diskriminerende bestemmelser 
eller giver infrastrukturforvalteren 
skønsbeføjelser, som kan anvendes til at 
forskelsbehandle ansøgerne. 
Tilsynsorganet skal have tilstrækkelig
organisatorisk kapacitet til at udføre disse 
opgaver i lyset af nettets størrelse, 
omfanget af trafikken og antallet af 
operatører.

Or. it

Ændringsforslag 606
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at 
overvåge konkurrencen på markederne 
for jernbanetransportydelser og tage stk. 
1, litra a) til g), op til fornyet overvejelse 
på eget initiativ med henblik på at undgå 
forskelsbehandling af ansøgerne. Det
kontrollerer især, om netvejledningen 
indeholder diskriminerende bestemmelser 
eller giver infrastrukturforvalteren 
skønsbeføjelser, som kan anvendes til at 
forskelsbehandle ansøgerne. 

2. Hvis tilsynsorganet modtager en klage i 
henhold til stk. 1, kontrollerer det især, om 
netvejledningen indeholder 
diskriminerende bestemmelser eller giver 
infrastrukturforvalteren skønsbeføjelser, 
som kan anvendes til at forskelsbehandle 
ansøgerne. Tilsynsorganet skal have den 
nødvendige organisatoriske kapacitet til at 
udføre disse opgaver.



AM\870643DA.doc 93/163 PE467.167v01-00

DA

Tilsynsorganet skal have den nødvendige 
organisatoriske kapacitet til at udføre disse 
opgaver.

Or. nl

Ændringsforslag 607
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganet sikrer, at afgifter, der er 
fastsat af infrastrukturforvalteren, er i 
overensstemmelse med kapitel IV, afdeling 
2, og ikke indebærer forskelsbehandling. 
Forhandlinger mellem ansøgere og en 
infrastrukturforvalter om niveauet for 
infrastrukturafgifter er kun tilladt, hvis de 
foregår under overvågning af 
tilsynsorganet. Tilsynsorganet griber ind, 
hvis forhandlingerne kan forventes at stride 
mod dette kapitel.

3. Tilsynsorganet sikrer, at afgifter, der er 
fastsat af infrastrukturforvalteren, er i 
overensstemmelse med kapitel IV, afdeling 
2, og ikke indebærer forskelsbehandling,
og at forhandlingerne mellem ansøgere og 
en infrastrukturforvalter om niveauet for 
disse afgifter er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i kapitel IV, afdeling 2. 
På foranledning af de i stk. 1 omtalte 
aktører griber tilsynorganet ind, hvis 
forhandlingerne kan forventes at stride 
mod dette kapitel.

Or. en

Begrundelse

Styrkelse af tilsynsorganets obligatoriske mæglingsrolle: at overvåge processen og 
intervenere i tilfælde af manglende overholdelse.

Ændringsforslag 608
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganet sikrer, at afgifter, der er 
fastsat af infrastrukturforvalteren, er i 
overensstemmelse med kapitel IV, afdeling 

3. Tilsynsorganet sikrer, at afgifter, der er 
fastsat af infrastrukturforvalteren, er i 
overensstemmelse med kapitel IV, afdeling 
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2, og ikke indebærer forskelsbehandling. 
Forhandlinger mellem ansøgere og en 
infrastrukturforvalter om niveauet for 
infrastrukturafgifter er kun tilladt, hvis de 
foregår under overvågning af 
tilsynsorganet. Tilsynsorganet griber ind, 
hvis forhandlingerne kan forventes at 
stride mod dette kapitel.

2, og ikke indebærer forskelsbehandling. 

Or. nl

Begrundelse

Tilsynsorganet varetager en tilsynsrolle, fører ikke politik og er ikke part i forhandlingerne 
mellem infrastrukturforvalteren og jernbanevirksomhederne. Det udfører retrospektive 
kontroller på foranledning af en af de berørte parter.

Ændringsforslag 609
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Tilsynsorganet afgør i henhold til 
artikel 10, stk. 2, om en tjenesteydelses 
hovedformål er passagerbefordring 
mellem to stationer i forskellige 
medlemsstater, og i henhold til artikel 11, 
stk. 2, om der er opstået ubalance i den 
økonomiske ligevægt i en kontrakt om 
offentlig tjeneste på grund af de tjenester, 
der er anført i artikel 10, og som varetages 
mellem et afgangssted og et 
bestemmelsessted, og som er omfattet af 
én eller flere kontrakter om offentlig 
tjeneste.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 11 giver tilsynsorganet beføjelse til at afgøre, om en offentlig tjenestes generelle 
økonomi er truet. Denne kompetence gentages her med henblik på en større klarhed og for at 
fuldende listen over dette organs beføjelser i forbindelse med gennemførelsen af 
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tjenesteydelser af almen interesse.

Ændringsforslag 610
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsorganet er beføjet til at forlange 
relevante oplysninger fra 
infrastrukturforvalteren, ansøgere og alle 
involverede tredjeparter i den pågældende 
medlemsstat. De ønskede oplysninger skal 
afgives hurtigst muligt. Tilsynsorganet 
skal kunne håndhæve sådanne
anmodninger med passende sanktioner, 
herunder bøder. De oplysninger, der skal 
videregives til tilsynsorganet, omfatter bl.a. 
alle de data, som tilsynsorganet forlanger 
inden for rammerne af sit arbejde med at 
behandle klager og overvåge konkurrencen 
på markederne for jernbanetransportydelser 
i overensstemmelse med stk. 2. Dette 
omfatter data, som er nødvendige til 
statistiske formål og markedsobservation.

4. Tilsynsorganet er beføjet til at forlange 
relevante oplysninger fra 
infrastrukturforvalteren, ansøgere og alle 
involverede tredjeparter i den pågældende 
medlemsstat. De ønskede oplysninger skal 
afgives hurtigst muligt. De oplysninger, der 
skal videregives til tilsynsorganet, omfatter 
bl.a. alle de data, som tilsynsorganet 
forlanger inden for rammerne af sit arbejde 
med at behandle klager og overvåge 
konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser i 
overensstemmelse med stk. 2. Dette 
omfatter data, som er nødvendige til 
statistiske formål og markedsobservation. 
Såfremt disse oplysninger ikke udleveres 
af infrastrukturforvalteren, er 
tilsynsorganet bemyndiget til at træffe 
passende juridiske foranstaltninger. 

Or. fr

Ændringsforslag 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest to måneder efter 
modtagelsen af alle oplysninger. Hvis det 
er hensigtsmæssigt, træffer det på eget 

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest 20 arbejdsdage
efter modtagelsen af klagen. Hvis det er 
hensigtsmæssigt, træffer det på eget 
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initiativ afgørelse om passende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere en uønsket udvikling på disse 
markeder, navnlig med hensyn til stk. 1, 
litra a) til g).

initiativ afgørelse om passende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere en uønsket udvikling på disse 
markeder, navnlig med hensyn til stk. 1, 
litra a) til g).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 612
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest to måneder efter 
modtagelsen af alle oplysninger. Hvis det 
er hensigtsmæssigt, træffer det på eget 
initiativ afgørelse om passende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere en uønsket udvikling på disse 
markeder, navnlig med hensyn til stk. 1, 
litra a) til g).

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest én måned efter 
modtagelsen af alle oplysninger. Hvis det 
er hensigtsmæssigt, træffer det på eget 
initiativ afgørelse om passende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere en uønsket udvikling på disse 
markeder, navnlig med hensyn til stk. 1, 
litra a) til g).

Or. de

Begrundelse

Et væsentligt kriterium for et effektivt tilsynsorgan er det tidsrum, hvor det træffer afgørelser. 
Derfor bør afgørelser og i givet fald de fornødne foranstaltninger træffes inden for én måned.
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Ændringsforslag 613
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest to måneder efter 
modtagelsen af alle oplysninger. Hvis det 
er hensigtsmæssigt, træffer det på eget 
initiativ afgørelse om passende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere en uønsket udvikling på disse 
markeder, navnlig med hensyn til stk. 1, 
litra a) til g).

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest to måneder efter 
modtagelsen af alle oplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Undgåelse af uklare erklæringer vedrørende "en uønsket udvikling": Korrigerende afgørelser 
skal følge og løse spørgsmål og tvister.

Ændringsforslag 614
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest to måneder efter 
modtagelsen af alle oplysninger. Hvis det 
er hensigtsmæssigt, træffer det på eget 
initiativ afgørelse om passende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere en uønsket udvikling på disse 
markeder, navnlig med hensyn til stk. 1, 
litra a) til g).

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest to måneder efter 
modtagelsen af alle oplysninger. 

Or. nl
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Begrundelse

Tilsynsorganet varetager en tilsynsrolle og fører ikke politik.

Ændringsforslag 615
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest to måneder efter 
modtagelsen af alle oplysninger. Hvis det 
er hensigtsmæssigt, træffer det på eget 
initiativ afgørelse om passende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere en uønsket udvikling på disse 
markeder, navnlig med hensyn til stk. 1, 
litra a) til g).

Tilsynsorganet anmodes om at behandle 
alle klager og træffe de fornødne 
foranstaltninger senest to måneder efter 
modtagelsen af alle oplysninger og efter 
forhandlinger med parterne. Hvis det er 
hensigtsmæssigt, træffer det på eget 
initiativ afgørelse om passende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere en uønsket udvikling på disse 
markeder, navnlig med hensyn til stk. 1, 
litra a) til g).

Or. es

Begrundelse

Der bør tages højde for den indgivne dokumentation og de berørte parters synspunkter.

Ændringsforslag 616
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En afgørelse truffet af tilsynsorganet 
bindende for alle de af afgørelsen 
omfattede parter og skal ikke være 
underlagt kontrol fra en anden 
administrativ instans' side. Tilsynsorganet 
skal kunne håndhæve sine afgørelser med 
passende sanktioner, herunder bøder.

En afgørelse truffet af tilsynsorganet er 
bindende for alle de af afgørelsen 
omfattede parter og skal ikke være 
underlagt kontrol fra en anden 
administrativ instans' side, men 
domstolsprøvelse i medlemsstaterne. 
Tilsynsorganet skal kunne håndhæve sine 
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afgørelser med passende sanktioner. 

Or. fr

Ændringsforslag 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I tilfælde af konflikter vedrørende 
afgørelser fra tilsynsorganerne for 
grænseoverskridende transportydelser 
kan alle berørte parter indgive klage til 
Kommissionen for at få en bindende 
afgørelse vedrørende den pågældende 
afgørelses forenelighed med EU's 
lovgivning.
Kommissionen bør udpege en tjeneste, 
som er ansvarlig for sådanne klager, 
senest tre måneder efter, at dette direktiv 
er blevet offentliggjort i EU-Tidende.
Den ansvarlige tjeneste træffer en 
bindende afgørelse vedrørende klagen 
senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen 
af klagen.

Denne ordning bør evalueres efter to år 
og kan føre til en udvidelse af 
Kommissionens ansvarlige tjenestes 
ansvarsområder.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at jernbanevirksomheder modtager rettidige afgørelser om deres 
ruteansøgninger og deres voldgiftsanmodninger. Desuden bør en europæisk tjeneste håndtere 
vanskelige klager om grænseoverskridende tjenester. Tjenesten bør evalueres efter to år.
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Ændringsforslag 618
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Tilsynsorganet er beføjet til at 
gennemføre revisioner eller iværksætte 
eksterne revisioner hos 
infrastrukturforvalterne og, når det er 
relevant, jernbanevirksomheder for at 
kontrollere, om bestemmelserne i artikel 6 
om adskillelse af regnskaber er overholdt.

udgår

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalterne og alle 
virksomheder eller andre enheder, der 
udfører eller tager del i forskellige former 
for jernbanetransport eller forvaltning af 
infrastruktur som omtalt i artikel 6, stk. 1 
og 2, forelægger detaljerede 
forskriftsmæssige regnskaber for 
tilsynsorganet, således at dette kan udføre 
sine forskellige opgaver. Disse 
forskriftsmæssige regnskaber skal mindst 
indeholde de elementer, der er anført i 
bilag X. Tilsynsorganet kan også ud fra
disse regnskaber drage konklusioner 
vedrørende statsstøttespørgsmål, som det 
skal indberette til de myndigheder, der har 
ansvaret for at løse disse spørgsmål.
Bilag X kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 60.

Or. en

Begrundelse

Det er uden for et tilsynsorgans ansvarsområde at gennemføre generelle revisioner af alle 
infrastrukturforvalterens og jernbanevirksomhedernes aktiviteter. Selv om tilsynsorganet skal 
løse eventuelle tvister, er det de kompetente parlamentariske myndigheders opgave at 
vurdere, om de direktivbestemmelser, de gennemførte i deres lovramme, er korrekt 
gennemført.
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Ændringsforslag 619
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Tilsynsorganet skal mindst to gange 
årligt høre repræsentanterne for brugerne 
af jernbanetjenester (gods og passagerer) 
for at tage højde for deres synspunkter 
vedrørende jernbanemarkedet, herunder 
udførelsen af tjenesteydelser, 
infrastrukturafgifter samt størrelsen og 
gennemsigtigheden af priserne på 
jernbanetransportydelser.

Or. en

Begrundelse

Høring af jernbanebrugerne kunne forsyne tilsynsorganet med relevante oplysninger til 
udførelsen af organets opgaver.

Ændringsforslag 620
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Tilsynsorganet skal mindst to gange 
årligt høre repræsentanterne for brugerne 
af jernbanetjenester (gods og passagerer) 
for at tage højde for deres synspunkter 
vedrørende jernbanemarkedet, herunder 
udførelsen af tjenesteydelser, 
infrastrukturafgifter samt størrelsen og 
gennemsigtigheden af priserne på 
jernbanetransportydelser.

Or. en
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Begrundelse

Høring af jernbanebrugerne kunne forsyne tilsynsorganet med relevante oplysninger til 
udførelsen af organets opgaver og optimere brugen af jernbanenettet.

Ændringsforslag 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalterne og alle 
virksomheder eller andre enheder, der 
udfører eller tager del i forskellige former 
for jernbanetransport eller forvaltning af 
infrastruktur som omtalt i artikel 6, stk. 1 
og 2, forelægger detaljerede 
forskriftsmæssige regnskaber for 
tilsynsorganet, således at dette kan udføre 
sine forskellige opgaver. Disse 
forskriftsmæssige regnskaber skal mindst 
indeholde de elementer, der er anført i 
bilag X. Tilsynsorganet kan også ud fra 
disse regnskaber drage konklusioner 
vedrørende statsstøttespørgsmål, som det 
skal indberette til de myndigheder, der har 
ansvaret for at løse disse spørgsmål.

Medlemsstaterne skal sikre, at 
infrastrukturforvalterne og alle 
virksomheder eller andre enheder, der 
udfører eller tager del i forskellige former 
for jernbanetransport eller forvaltning af 
infrastruktur, herunder leverandører af 
væsentlige tjenesteydelser, som omtalt i 
artikel 6, stk. 1 og 2, forelægger detaljerede 
forskriftsmæssige regnskaber for 
tilsynsorganet, således at dette kan udføre 
sine forskellige opgaver. Disse 
forskriftsmæssige regnskaber skal mindst
indeholde de elementer, der er anført i 
bilag X. Tilsynsorganet kan også ud fra 
disse regnskaber drage konklusioner 
vedrørende statsstøttespørgsmål, som det 
skal indberette til de myndigheder, der har 
ansvaret for at løse disse spørgsmål.

Or. fr

Ændringsforslag 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag X kan ændres på baggrund af 
erfaringerne i overensstemmelse med 

udgår
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proceduren i artikel 60.

Or. de

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten (artikel 290) kan delegerede retsakter kun anvendes til at 
supplere eller ændre ikkevæsentlige punkter i en lovgivningsmæssig retsakt. Den her 
foreslåede bemyndigelse af Kommissionen til at ændre væsentlige aspekter i 
jernbanepolitikken og -forordningen ved hjælp af delegerede retsakter går langt videre end, 
hvad der ville retfærdiggøre en kompetenceoverdragelse til Kommissionen. Ændringer bør 
derfor være underlagt den normale beslutningsprocedure. 

Ændringsforslag 623
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 56 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 56 a
Tilsynsorganets beføjelser

1. For at udføre de opgaver, som er 
angivet i artikel 56, er tilsynsorganet 
beføjet til at:
a) håndhæve sine afgørelser med 
passende sanktioner, herunder bøder. En 
afgørelser truffet af tilsynsorganet er 
bindende for alle de af afgørelsen 
omfattede parter og skal ikke være 
underlagt kontrol fra en anden 
administrativ instans' side;
b) forlange relevante oplysninger fra 
infrastrukturforvalteren, ansøgere og alle 
involverede tredjeparter i den pågældende 
medlemsstat og håndhæve sådanne 
anmodninger med passende sanktioner, 
herunder bøder. De oplysninger, der skal 
videregives til tilsynsorganet, omfatter alle 
de data, som tilsynsorganet forlanger 
inden for rammerne af sit arbejde med at 
behandle klager og overvåge 
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konkurrencen på markederne for 
jernbanetransportydelser og i forbindelse 
med borgernes adgang til vigtige 
transportfaciliteter som angivet af de 
kompetente myndigheder. Dette omfatter 
data, som er nødvendige til statistiske 
formål og markedsobservation. 
Oplysningerne afgives hurtigst muligt;
c) gennemføre revisioner eller iværksætte 
eksterne revisioner hos 
infrastrukturforvalterne og, når det er 
relevant, jernbanevirksomheder for at 
kontrollere, om bestemmelserne i artikel 6 
om adskillelse af regnskaber er overholdt.
2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
afgørelser truffet af tilsynsorganet kan 
prøves ved en domstol. Klager har ikke 
opsættende virkning for tilsynsorganets 
afgørelser.
3. Medlemsstaterne skal sikre, at 
afgørelser truffet af tilsynsorganet 
offentliggøres.

4. De skal ligeledes sikre, at 
infrastrukturforvalterne og alle 
virksomheder eller andre enheder, der 
udfører eller tager del i forskellige former 
for jernbanetransport eller forvaltning af 
infrastruktur som omtalt i artikel 6, 
forelægger detaljerede forskriftsmæssige 
regnskaber for tilsynsorganet, således at 
dette kan udføre sine forskellige opgaver. 
Disse forskriftsmæssige regnskaber skal 
mindst indeholde de elementer, der er 
anført i bilag X. Tilsynsorganet kan også 
ud fra disse regnskaber drage 
konklusioner vedrørende 
statsstøttespørgsmål, som det skal 
indberette til de myndigheder, der har 
ansvaret for at løse disse spørgsmål.

Or. fr

Begrundelse

Denne nye artikel er blevet tilføjet for at opnå større klarhed. I denne artikel anføres 
tilsynsorganets beføjelser med henblik på at skabe overensstemmelse mellem dem og 
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udviklingsmålene for tjenesteydelser af almen interesse.

Ændringsforslag 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 57 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde mellem tilsynsorganerne Samarbejde mellem tilsynsorganerne og 
Kommissionens beføjelser

Or. it

Begrundelse

Hvis der oprettes et fælles europæisk jernbaneområde, er det nødvendigt at give 
Kommissionen øgede beføjelser til at regulere markedet.

Ændringsforslag 625
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsorganer udveksler 
oplysninger om deres arbejde samt om 
deres beslutningstagningsprincipper og 
beslutningspraksis og samarbejder på 
anden vis for at samordne deres 
beslutningstagning i hele Unionen. Med 
henblik herpå arbejder de sammen i 
arbejdsgrupper, som mødes regelmæssigt. 
Kommissionen hjælper tilsynsorganerne 
med dette arbejde.

1. De nationale tilsynsorganer udveksler 
oplysninger om deres arbejde samt om 
deres beslutningstagningsprincipper og 
beslutningspraksis og samarbejder på 
anden vis for at samordne deres 
beslutningstagning i hele Unionen. Med 
henblik herpå arbejder de sammen i 
netværk, som mødes regelmæssigt.
Kommissionen sikrer i den forbindelse 
aktivt samarbejde mellem 
tilsynsorganerne.
Kommissionen tildeles de relevante 
beføjelser til at håndhæve det proaktive 
samarbejde mellem tilsynsorganerne og 
gribe ind, såfremt tilsynsmyndigheder 
undlader at opfylde deres mandat efter 
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proceduren i artikel 63, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør også tildeles tilstrækkelige beføjelser til at håndhæve det proaktive 
samarbejde mellem tilsynsorganerne og gribe ind over for dem, der ikke 
rapporterer/samarbejder.

Ændringsforslag 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsorganer udveksler
oplysninger om deres arbejde samt om 
deres beslutningstagningsprincipper og 
beslutningspraksis og samarbejder på 
anden vis for at samordne deres 
beslutningstagning i hele Unionen. Med 
henblik herpå arbejder de sammen i 
arbejdsgrupper, som mødes regelmæssigt.
Kommissionen hjælper tilsynsorganerne 
med dette arbejde.

1. De nationale tilsynsorganer etablerer 
formelt et netværk for at udveksle
oplysninger om deres arbejde samt om 
deres beslutningstagningsprincipper og 
beslutningspraksis med henblik på at 
samordne og harmonisere dem i Unionen. 
Med henblik herpå og for at gennemføre 
deres netværksaktiviteter afholder de 
regelmæssige møder på Kommissionens
initiativ og med Kommissionen som 
formand.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at etablere en formel samarbejdsstruktur for 
nationale tilsynsorganer under Kommissionens ledelse, nemlig "netværket af tilsynsorganer".
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Ændringsforslag 627
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens repræsentanter skal 
omfatte repræsentanter fra både 
Generaldirektoratet for Konkurrence og 
Generaldirektoratet for Mobilitet og 
Transport.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af det komplekse og tværsektorielle emne bør Kommissionens repræsentanter 
hentes fra begge generaldirektorater.

Ændringsforslag 628
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter en database, hvori 
nationale tilsynsorganer indfører data om 
alle klageprocedurer forbundet med EU-
retten, såsom datoer for klager, 
involverede parter, hovedpunkter i 
procedurerne og fortolkningsproblemer.

Or. en
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Ændringsforslag 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en klage eller en 
undersøgelse på eget initiativ om 
spørgsmål om adgang til eller opkrævning
af afgifter vedrørende en international 
kanal samt inden for rammerne af 
overvågningen af konkurrencen på 
markedet i forbindelse med international 
jernbanetransport hører det berørte 
tilsynsorgan tilsynsorganerne i alle de 
andre medlemsstater, gennem hvilke den 
pågældende kanal strækker sig, og 
anmoder dem om alle nødvendige 
oplysninger, før det træffer sin afgørelse.

3. I tilfælde af en klage eller en 
undersøgelse på eget initiativ om 
spørgsmål om adgang til eller opkrævning 
af afgifter vedrørende en international 
kanal samt inden for rammerne af 
overvågningen af konkurrencen på 
markedet i forbindelse med international 
jernbanetransport hører det berørte 
tilsynsorgan tilsynsorganerne i alle de 
andre medlemsstater, gennem hvilke den 
pågældende kanal strækker sig, og 
anmoder dem om alle nødvendige 
oplysninger, før det træffer sin afgørelse.
Netværket af tilsynsmyndigheder afgiver 
også en udtalelse.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag etablerer en procedure, hvorved netværket af tilsynsmyndigheder vil 
blive anmodet om at afgive en udtalelse i tilfælde af en klage eller undersøgelse vedrørende 
en international kanal.

Ændringsforslag 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en klage eller en 
undersøgelse på eget initiativ om 
spørgsmål om adgang til eller opkrævning 
af afgifter vedrørende en international 
kanal samt inden for rammerne af 
overvågningen af konkurrencen på 
markedet i forbindelse med international 

3. I tilfælde af en klage eller en 
undersøgelse på eget initiativ om 
spørgsmål om adgang til eller opkrævning 
af afgifter vedrørende en international 
kanal samt inden for rammerne af 
overvågningen af konkurrencen på 
markedet i forbindelse med international 
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jernbanetransport hører det berørte 
tilsynsorgan tilsynsorganerne i alle de 
andre medlemsstater, gennem hvilke den 
pågældende kanal strækker sig, og 
anmoder dem om alle nødvendige 
oplysninger, før det træffer sin afgørelse.

jernbanetransport underretter 
Kommissionen og hører det berørte 
tilsynsorgan tilsynsorganerne i alle de 
andre medlemsstater, gennem hvilke den 
pågældende kanal strækker sig, og 
anmoder dem om alle nødvendige 
oplysninger, før det træffer sin afgørelse. 
Tilsynsorganer underretter kvartalsvist 
Kommissionen om alle klager og 
undersøgelser på eget initiativ om 
spørgsmål om adgang eller afgifter 
vedrørende internationale 
jernbanetjenester.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen tildeles en styrket rolle i forbindelse med tvister 
vedrørende internationale jernbanetjenester.

Ændringsforslag 631
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en klage eller en 
undersøgelse på eget initiativ om 
spørgsmål om adgang til eller opkrævning 
af afgifter vedrørende en international 
kanal samt inden for rammerne af 
overvågningen af konkurrencen på 
markedet i forbindelse med international 
jernbanetransport hører det berørte 
tilsynsorgan tilsynsorganerne i alle de 
andre medlemsstater, gennem hvilke den 
pågældende kanal strækker sig, og 
anmoder dem om alle nødvendige 
oplysninger, før det træffer sin afgørelse.

3. I tilfælde af en klage om spørgsmål om 
adgang til eller opkrævning af afgifter 
vedrørende en international kanal samt 
inden for rammerne af overvågningen af 
konkurrencen på markedet i forbindelse 
med international jernbanetransport hører 
det berørte tilsynsorgan tilsynsorganerne i 
alle de andre medlemsstater, gennem 
hvilke den pågældende kanal strækker sig,
og anmoder dem om alle nødvendige 
oplysninger, før det træffer sin afgørelse.

Or. nl
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Ændringsforslag 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Tilsynsorganet underretter 
Kommissionen om ethvert forslag til 
beslutning om spørgsmål om adgang eller 
afgifter vedrørende en international kanal 
og spørgsmål om adgang eller afgifter 
vedrørende internationale 
jernbanetjenester. Kommissionen 
vurderer foreneligheden af forslaget til 
beslutning med EU-lovgivningen og 
anmoder om nødvendigt om ændringer.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen tildeles en styrket rolle i forbindelse med tvister 
vedrørende internationale jernbanetjenester.

Ændringsforslag 633
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganerne udarbejder fælles 
principper og metoder for de afgørelser, 
som de i henhold til dette direktiv er 
beføjet til at træffe. Kommissionen kan 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger, 
som indeholder sådanne fælles principper 
og metoder. Sådanne foranstaltninger til 
at sikre en ensartet gennemførelse af dette 
direktiv vedtages som 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

udgår
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Or. fr

Begrundelse

I stedet for at tjene et nyttigt formål ville ovenstående bestemmelser betyde, at kontrol med 
nationale jernbaneanliggender i det store og hele ville blive frataget medlemsstaterne.

Ændringsforslag 634
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganerne udarbejder fælles 
principper og metoder for de afgørelser, 
som de i henhold til dette direktiv er 
beføjet til at træffe. Kommissionen kan 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger, 
som indeholder sådanne fælles principper 
og metoder. Sådanne foranstaltninger til 
at sikre en ensartet gennemførelse af dette 
direktiv vedtages som 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af principper og praksis for beslutningstagning er allerede anført i stk. 1.

Ændringsforslag 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Tilsynsorganerne udarbejder fælles 
principper og metoder for de afgørelser, 
som de i henhold til dette direktiv er 
beføjet til at træffe. Kommissionen kan 

7. Tilsynsorganerne udarbejder, gennem 
udveksling af oplysninger i 
overensstemmelse med stk. 1, fælles 
principper og metoder for de afgørelser, 
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vedtage gennemførelsesforanstaltninger, 
som indeholder sådanne fælles principper 
og metoder. Sådanne foranstaltninger til 
at sikre en ensartet gennemførelse af dette 
direktiv vedtages som 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

som de i henhold til dette direktiv er 
beføjet til at træffe. Kommissionen kan 
vedtage og supplere sådanne fælles 
principper og metoder i overensstemmelse 
med den i artikel 60 omhandlede 
procedure.

Or. pl

Ændringsforslag 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganerne gennemgår også de 
afgørelser, der træffes, og de metoder, der 
benyttes af sammenslutninger af 
infrastrukturforvaltere, jf. artikel 40, stk. 
1, som gennemfører bestemmelserne i 
dette direktiv eller på anden måde letter 
den internationale jernbanetransport.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen og tilsynsorganer er velinformeret, men de behøver ikke 
deltage i forretningsmæssige beslutningers konklusion.

Ændringsforslag 637
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganerne gennemgår også de 
afgørelser, der træffes, og de metoder, der 
benyttes af sammenslutninger af 
infrastrukturforvaltere, jf. artikel 40, stk. 

udgår
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1, som gennemfører bestemmelserne i 
dette direktiv eller på anden måde letter 
den internationale jernbanetransport.

Or. en

Begrundelse

Et overflødigt og unødvendigt krav eftersom RailNetEurope allerede i mange år har 
informeret Kommissionen og tilsynsmyndighederne om sine aktiviteter på en gennemsigtig 
måde.

Ændringsforslag 638
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 7 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

To år efter gennemførelsen af dette 
direktiv forelægger Kommissionen en 
rapport om nationale tilsynsmyndigheders 
samarbejde. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen et 
forslag til oprettelse af et centralt 
europæisk tilsynsorgan for international 
jernbanetransport.

Or. de

Ændringsforslag 639
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57 a (ny)
På grundlag af netværket af 
tilsynsorganers erfaring anmoder 
Europa-Parlament senest ved udgangen 
af 2012 Kommissionen om at fremsætte et 
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lovforslag om oprettelse af et europæisk 
tilsynsorgan, der træder i funktion, 
såfremt nationale tilsynsorganer ikke 
svarer på og behandler klagerne.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske tilsynsorgan bør være det den yderligere foranstaltning efter netværket af 
tilsynsorganer. Det europæiske tilsynsorgan vil ikke eliminere de nationale tilsynsorganer, 
men vil blot fungere som et appelorgan, såfremt nationale tilsynsorganer ikke svarer på og 
behandler klagerne.

Ændringsforslag 640
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57a
Et år efter gennemførelsen af dette 
direktiv forelægger Kommissionen en 
rapport om samarbejde mellem nationale 
tilsynsmyndigheder efter denne artikel.

Or. fr

Begrundelse

Der skal ikke oprettes et netværk med det endelige formål at oprette et europæisk
tilsynsorgan.

Ændringsforslag 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57a: Europæisk tilsynsorgan
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I lyset af den erfaring der er opnået med 
netværket af tilsynsorganer, udarbejder 
Kommissionen senest fem år efter 
gennemførelsen af dette direktiv et 
lovforslag om oprettelse af et europæisk 
tilsynsorgan med en tilsyns- og 
voldgiftsfunktion vedrørende overstatslige 
problemer og en appelfunktion 
vedrørende afgørelser truffet af nationale 
tilsynsorganer.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af at det i det lange løb ville være ønskeligt at oprette et europæisk tilsynsorgan, 
anmodes der i dette ændringsforslag om, at Kommissionen udarbejder et passende forslag på 
grundlag af den erfaring, der er erhvervet i netværket af nationale tilsynsorganer.

Ændringsforslag 642
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger et år efter 
gennemførelsen af dette direktiv en 
rapport om nationale tilsynsorganers 
samarbejde i overensstemmelse med 
denne artikel og pålægger Det 
Europæiske Jernbaneagentur at oprette et 
tilsynsorgan på EU-plan med en mulighed 
for at føre tilsyn med godstogskorridorer 
som fastsat i forordning (EU) nr. 
913/2010 om et europæisk banenet med 
henblik på konkurrencebaseret 
godstransport, med særlig henvisning til 
overvågning af, hvordan one-stop 
shoppen fungerer. Det Europæiske 
Jernbaneagentur organiserer sig på en 
sådan måde, at denne opgave udføres helt 
uafhængigt af de øvrige aktiviteter, der 
allerede er overdraget til det. På grundlag 
af den erfaring, som dette tilsynsorgan for 



PE467.167v01-00 116/163 AM\870643DA.doc

DA

godstogskorridorer opnår, fremsætter 
Kommissionen, hvis det ønskes, et 
lovforslag til oprettelse af et generelt 
europæisk tilsynsorgan.

Or. nl

Ændringsforslag 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der 
henvises til i artikel 7, stk. 1, andet afsnit, 
artikel 13, stk. 5, andet afsnit, artikel 15, 
stk. 5, andet afsnit, artikel 20, stk. 3,
artikel 27, stk. 2, artikel 30, stk. 3, andet 
afsnit, artikel 31, stk. 5, andet afsnit, 
artikel 32, stk. 1, tredje afsnit, artikel 32, 
stk. 3, artikel 35, stk. 2, artikel 43, stk. 1 
og artikel 56, stk. 8, tredje afsnit, for et 
ubestemt tidsrum.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der 
henvises til i artikel 20, stk. 3, for et 
ubestemt tidsrum.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af at de øvrige artikler, der er angivet af Kommissionen, er blevet slettet, er der 
kun behov for at henvise til artikel 20, stk. 3.

Ændringsforslag 644
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I specifikke tilfælde undersøger 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat eller på eget initiativ 

I specifikke tilfælde undersøger 
Kommissionen efter anmodning fra et
nationalt tilsynsorgan og andre 
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anvendelsen og håndhævelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv og afgør
inden to måneder efter modtagelse af en 
sådan anmodning og efter proceduren i 
artikel 64, stk. 2, hvorvidt den pågældende 
foranstaltning fortsat kan finde anvendelse. 
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne om 
sin afgørelse. 

kompetente nationale myndigheder eller 
på eget initiativ anvendelsen og 
håndhævelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv. De nationale tilsynsorganer 
opretholder en database, der er 
tilgængelig for Kommissionen med deres 
forslag til beslutning. Inden to måneder 
efter modtagelse af en sådan anmodning 
afgør Kommissionen efter proceduren i 
artikel 64, stk. 2, hvorvidt den pågældende 
foranstaltning fortsat kan finde anvendelse. 
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne om 
sin afgørelse. 

Or. en

Begrundelse

Dette er for bedre at forbinde rollen mellem det nationale tilsynsorgan og Kommissionens
tilsynsfunktion.

Ændringsforslag 645
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der har til formål at 
sikre en ensartet gennemførelse af 
direktivet vedtages af Kommissionen som 
gennemførelsesretsakter efter proceduren 
med kontrol i artikel 64, stk. 3.

3. Foranstaltninger i medfør af artikel 10, 
stk. 2, artikel 11, stk. 4, artikel 14, stk. 2 
og artikel 17, stk. 5, der har til formål at 
sikre en ensartet gennemførelse af 
direktivet vedtages af Kommissionen som 
gennemførelsesretsakter efter proceduren 
med kontrol i artikel 64, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at angive, hvilke særlige artikler, der kan være 
genstand for Kommissionens gennemførelsesretsakter.
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Ændringsforslag 646
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel [...] og bilag [...] 
senest den [...]. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel [...] og bilag [...] 
senest 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette er en omarbejdet udgave af 3 direktiver, der allerede skulle være gennemført af 
medlemsstaterne, hvorfor alle overtrædelsesprocedurer er i gang; 12 måneder er mere end 
nok.

Ændringsforslag 647
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel [...] og bilag [...] anvendes fra den 
[…].

Artikel 55, stk. 1 anvendes pr. tre år fra 
datoen for gennemførelsen af dette 
direktiv.

Or. es

Begrundelse

Etableringen af et fuldstændigt uafhængigt organ ville i visse tilfælde nødvendiggøre nye 
strukturer i organerne, nye administrative bestemmelser, tildeling af ressourcer og ansættelse 
af nyt personale; dette ville være relativt tidskrævende. Der bør fastsættes en mere realistisk 
frist, og der bør gives mere tid til at opfylde dette mål.
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Ændringsforslag 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Bilag 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- De dele af passagerstationsbygninger og 
-faciliteter, der er nødvendige til levering 
af jernbanetransport: fælles 
transitområder, perronadgangsfaciliteter, 
offentlige informationssystemer, 
eventuelle områder til 
trafikafviklingskontrol;

Or. it

Ændringsforslag 649
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– vejanlæg på banegårdsforpladser og i 
godsbanegårde med tilkørselsveje

– jernbanevejanlæg på 
banegårdsforpladser og i godsbanegårde 
med de tilhørende bygningsfaciliteter og 
adgang for fodgængere eller tilkørselsveje

Or. en

Begrundelse

Præcisering og færdiggørelse af definitionen.
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Ændringsforslag 650
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I – led 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bygninger med tilknytning til 
infrastrukturen

– bygninger med tilknytning til 
infrastrukturen for at sikre pålidelighed og 
overensstemmelse for dens opgaver

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at henvise til bygningerne, der anvendes og er forbundet med alle 
infrastrukturafdelingsfunktionerne.

Ændringsforslag 651
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Bilag I – led 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- godsstationer og godstransportcentre

Or. de

Begrundelse

Godsstationer og godstransportcentre, som infrastrukturforvalteren er ansvarlig for, bør 
medtages på listen over jernbaneinfrastruktur.

Ændringsforslag 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Forslag til direktiv
Bilag I – led 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Et net af godsterminaler svarende til 
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jernbanenettets størrelse.

Or. it

Ændringsforslag 653
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Bilag I – led 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Servicefaciliteter: arbejdsskure, 
vedligeholdelseshaller, henstillings- og 
rangerspor, sekundære stationer, som 
betjener endestationer.

Or. de

Ændringsforslag 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængigheds- og 
gennemsigtighedskriterier der skal 
opfyldes af infrastrukturforvalteren: (jf. 
artikel 3, stk. 2)
a) Overholdelse af uafhængigheds- og 
gennemsigtighedskriterierne overvåges af 
det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan. 
En ansøger har ret til at indgive klage til 
tilsynsorganet, hvis den mener, at disse 
uafhængighedskrav ikke er opfyldt 
tilstrækkeligt;
b) Der fastsættes lovpligtige og/eller 
kontraktlige uafhængighedsbestemmelser 
i forholdet mellem den bestemmende 
struktur eller ejerandel og 
infrastrukturforvalteren, mellem 
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infrastrukturforvalteren og andre 
selskaber i koncernen, eller andre 
enheder, der kontrolleres af ejerandelen, 
herunder navnlig 
infrastrukturforvalterens 
generalforsamling;
c) Bestyrelsesmedlemmerne i ejerandelen 
og/eller i andre selskaber i ejerandelen 
må ikke være i infrastrukturforvalterens 
bestyrelse og må ikke udøve stemmeret i 
infrastrukturforvalterens bestyrelse;
d) Infrastrukturforvalterens 
bestyrelsesmedlemmer og ledende 
medarbejdere, der tager sig af væsentlige 
funktioner, er i en periode på tre år 
afskåret fra at påtage sig en ledende 
stilling hos ejerandelen eller hos andre 
enheder under ejerandelens kontrol, efter 
at de har forladt infrastrukturforvalteren.
e) Direktionen, bestyrelsen, tilsynsorganet 
i eller organer, der repræsenterer 
infrastrukturforvalteren juridisk, må for 
at sikre infrastrukturforvalterens fulde 
uafhængighed ikke udpeges af en 
bestemmende struktur eller ejerandel, som 
infrastrukturforvalteren er del af. Den/det 
udpeges og afskediges under det i artikel 
55 omhandlede tilsynsorgans kontrol.
f) Infrastrukturforvalteren definerer og 
vedtager sit aktivitetsprogram som nævnt i 
artikel 8 uafhængigt af en bestemmende 
struktur eller ejerandel og af 
jernbanevirksomheder.
g)Infrastrukturforvalteren har den 
nødvendige organisatoriske kapacitet til at 
udføre sine funktioner uafhængigt af alle 
jernbanevirksomheder og må ikke 
delegere driften af sine funktioner til 
organer eller virksomheder, der direkte 
eller indirekte udøver kontrol, ejer en 
andel i eller udøver en rettighed over en 
jernbanevirksomhed.
h) Infrastrukturforvalteren skal have sit 
eget personale og være placeret i separate 
lokaler eller med beskyttelse af adgang. 
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Adgang til informationssystemer skal 
være beskyttet. De interne regler eller 
personalekontrakter skal klart begrænse 
kontakterne med ejerandelen og andre 
selskaber, der er under dens kontrol, til de 
officielle meddelelser, der er forbundet 
med udøvelse af væsentlige funktioner. 
Navnlig kommercielt følsomme 
oplysninger forbundet med 
infrastrukturforvalterens funktioner 
defineret i artikel 3, stk. 2, som 
infrastrukturforvalteren sidder inde med, 
må ikke overføres til 
jernbanevirksomheder.
i) Aflønningssystemer for 
infrastrukturforvalterens personale 
baseres kun på infrastrukturforvalterens 
præstationer.

Or. en

Begrundelse

Disse krav er inspireret af kravene, der er udviklet af Kommissionen i bilag V til dens 
kommunikation 189 fra 2006. De definerer under hvilke omstændigheder væsentlige 
funktioner kan udøves af en enhed, der er del af en større virksomhed.

Ændringsforslag 655
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængigheds- og 
gennemsigtighedskriterier der skal 
opfyldes af infrastrukturforvalteren: (jf. 
artikel 3, stk. 2)
a) Overholdelse af uafhængigheds- og 
gennemsigtighedskriterierne overvåges af 
det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan. 
En ansøger har ret til at indgive klage til 
tilsynsorganet, hvis den mener, at disse 
uafhængighedskrav ikke er opfyldt 
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tilstrækkeligt;
b) Der fastsættes lovpligtige og/eller 
kontraktlige uafhængighedsbestemmelser 
i forholdet mellem den bestemmende 
struktur eller ejerandel og 
infrastrukturforvalteren, mellem 
infrastrukturforvalteren og andre 
selskaber i koncernen, eller andre 
enheder, der kontrolleres af ejerandelen, 
herunder navnlig 
infrastrukturforvalterens 
generalforsamling;
c) Bestyrelsesmedlemmerne i ejerandelen 
og/eller i andre selskaber i ejerandelen 
må ikke være i infrastrukturforvalterens 
bestyrelse og må ikke udøve stemmeret i 
infrastrukturforvalterens bestyrelse;
d) Infrastrukturforvalterens 
bestyrelsesmedlemmer og ledende 
medarbejdere, der tager sig af væsentlige 
funktioner, er i en periode på tre år 
afskåret fra at påtage sig en ledende 
stilling hos ejerandelen eller hos andre 
enheder under ejerandelens kontrol, efter 
at de har forladt infrastrukturforvalteren.
e) Direktionen, bestyrelsen, tilsynsorganet 
i eller organer, der repræsenterer 
infrastrukturforvalteren juridisk, må for 
at sikre infrastrukturforvalterens fulde 
uafhængighed ikke udpeges af en 
bestemmende struktur eller ejerandel, som 
infrastrukturforvalteren er del af. Den/det 
udpeges og afskediges under det i artikel 
55 omhandlede tilsynsorgans kontrol.
f) Infrastrukturforvalteren definerer og 
vedtager sit aktivitetsprogram som nævnt i 
artikel 8 uafhængigt af en bestemmende 
struktur eller ejerandel og af 
jernbanevirksomheder.
g)Infrastrukturforvalteren har den 
nødvendige organisatoriske kapacitet til at 
udføre sine funktioner uafhængigt af alle 
jernbanevirksomheder og må ikke 
delegere driften af sine funktioner til 
organer eller virksomheder, der direkte 



AM\870643DA.doc 125/163 PE467.167v01-00

DA

eller indirekte udøver kontrol, ejer en 
andel i eller udøver en rettighed over en 
jernbanevirksomhed.
h) Infrastrukturforvalteren skal have sit 
eget personale og være placeret i separate 
lokaler eller med beskyttelse af adgang. 
Adgang til informationssystemer skal 
være beskyttet. De interne regler eller 
personalekontrakter skal klart begrænse 
kontakterne med ejerandelen og andre 
selskaber, der er under dens kontrol, til de 
officielle meddelelser, der er forbundet 
med udøvelse af væsentlige funktioner. 
Navnlig kommercielt følsomme 
oplysninger forbundet med 
infrastrukturforvalterens funktioner 
defineret i artikel 3, stk. 2, som 
infrastrukturforvalteren sidder inde med, 
må ikke overføres til 
jernbanevirksomheder.
i) Aflønningssystemer for 
infrastrukturforvalterens personale 
baseres kun på infrastrukturforvalterens 
præstationer.

Or. en

Begrundelse

Disse krav er inspireret af kravene, der er udviklet af Kommissionen i bilag V til dens 
kommunikation 189 fra 2006. De definerer under hvilke omstændigheder væsentlige 
funktioner kan udøves af en enhed, der er del af en større virksomhed.

Ændringsforslag 656
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Bilag I – led 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– passagerdelen af stationsbygningen og 
anlæggene, der er af funktionsmæssig 
betydning for jernbanedriften: fælles 
transitområder, perroner og perrontage, 
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anlæg til perronadgang (underføringer, 
fodgængerbroer, rulletrapper, elevatorer), 
udstyr til informering af offentligheden 
(skærme, elektroniske displays), 
eventuelle lokaler afsat til 
bevægelseskontrol (kontrolcenter, 
kontorer for den ansvarlige for regulering 
af passagerstrømme, telefoncentraler 
osv.).

Or. it

Begrundelse

De dele af passagerstationerne, der funktionsmæssigt er nødvendige for jernbanedriften, bør 
fremgå af den liste over infrastrukturelementer, som infrastrukturforvalteren har ansvaret for.

Ændringsforslag 657
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Liste over de væsentlige funktioner, der 
er omhandlet i artikel 7: 

udgår

– beslutningstagning i forbindelse med 
kanaltildeling, herunder både 
fastlæggelse og vurdering af, hvad der 
står til rådighed, samt tildeling af 
individuelle kanaler 
– beslutningstagning i forbindelse med 
infrastrukturafgifter, herunder 
fastlæggelse og opkrævning af afgifter

Or. en

Begrundelse

Infrastrukturforvalterens funktioner er beskrevet i definitionerne i artikel 3.
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Ændringsforslag 658
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Bilag II – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– beslutningstagning i forbindelse med 
infrastrukturafgifter, herunder fastlæggelse 
og opkrævning af afgifter 

– beslutningstagning i forbindelse med 
infrastrukturafgifter, herunder fastlæggelse 
af afgifter 

Or. en

Ændringsforslag 659
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Bilag II – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- afgørelser om rimelig og ikke-
diskriminerende adgang til 
tjenestefaciliteter, som fastsat i artikel 13.

Or. de

Ændringsforslag 660
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Minimumsadgangsydelser omfatter: 1. Retten til adgang omfatter følgende 
tjenester og jernbanefaciliteter, hvis 
beslægtede omkostninger og tilhørende 
afgifter skal betales til de pågældende 
jernbanevirksomheder, der yder dem, 
såvel infrastrukturforvalteren som de 
berørte jernbaneoperatører:
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Or. en

Begrundelse

Jernbanedrift, der er sikker og pålidelig for kunderne og økonomisk for 
jernbanevirksomhederne kræver almene adgangsrettigheder til alle tjenesterne opstillet i 
bilag III, uanset hvilken tjenesteudbyder der har ansvaret for dem i hver medlemsstat. 
Afgifterne fastlægges for den påtænkte anvendelse og betales tilsvarende.

Ændringsforslag 661
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikkerhedsmæssig og teknisk 
inspektion af rullende materiel

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelse af vurdering af sikkerhedsspørgsmål er en central faktor for, at et tog kan få 
tilladelse til at køre.

Ændringsforslag 662
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) brug af elforsyningsudstyr til levering af 
strøm til elektrisk kørsel, hvor dette 
forefindes

e) brug af elforsyningsudstyr til levering af 
strøm til elektrisk kørsel og brug af strøm 
til elektrisk kørsel, når der er behov, med 
særskilt angivelse af de respektive 
afgifter;

Or. en
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Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 663
Georges Bach

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 f) brændstofpåfyldningsfaciliteter, når 
disse forefindes 

udgår

Or. fr

Begrundelse

Brændstofpåfyldningsfaciliteterne må ikke indgå i minimumspakken af tjenester, da de 
allerede tilbydes på konkurrencemæssigt grundlag på det frie marked. De pågældende 
tjenesteydelser skal leveres, når de, i mangel af alternative tilbud, kan betragtes som 
"væsentlige faciliteter ".

Ændringsforslag 664
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) brændstofpåfyldningsfaciliteter, når 
disse forefindes 

f) brug af brændstofpåfyldningsfaciliteter
og levering af brændstof, når der er 
behov, med særskilt angivelse af de 
respektive afgifter;

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.
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Ændringsforslag 665
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) passagerstationer og dertil hørende 
bygninger og andre faciliteter, herunder 
billetsalg og rejseinformation. Kravet med 
hensyn til billetsalg skal ikke gælde for 
Det Forenede Kongerige, hvor der 
allerede findes et fælles nationalt 
billetsalgs- og informationssystem

Or. en

Begrundelse

Adgang til fælles faciliteter for billetsalg og information er en central faktor for 
jernbanevirksomheder, kunder og brugere af andre transportformer.

Ændringsforslag 666
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) godsterminaler

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.
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Ændringsforslag 667
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) rangerterræner

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 668
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) togformeringsfaciliteter

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 669
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fe) depotspor

Or. en
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Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 670
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ff) vedligeholdelsesfaciliteter og andre 
tekniske faciliteter

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 671
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fg) havnefaciliteter, som er knyttet til 
jernbaneaktiviteter

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.
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Ændringsforslag 672
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fh) hjælpefaciliteter, herunder 
slæbetjenester til rydning af 
sporstrækninger

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 673
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fi) forvarmning af passagertog

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 674
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fj) skræddersyede kontrakter om kontrol 
af transport af farligt gods og/eller om 
hjælp til kørsel af unormale tog
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Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 675
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fk) adgang til telekommunikationsnet

Or. en

Begrundelse

En enkelt liste i bilag III.

Ændringsforslag 676
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal også gives adgang til 
servicefaciliteter og levering af ydelser i 
følgende faciliteter:

udgår

a) passagerstationer og dertil hørende 
bygninger og andre faciliteter, herunder 
billetsalg og rejseinformation
 b) godsterminaler 
c) rangerterræner
d) togformeringsfaciliteter
e) depotspor
f) vedligeholdelsesfaciliteter og andre 
tekniske faciliteter
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 g) havnefaciliteter, som er knyttet til 
jernbaneaktiviteter 
h) hjælpefaciliteter, herunder 
slæbetjenester.

Or. en

Begrundelse

Liste over tjenester overført til en enkelt liste.

Ændringsforslag 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal også gives adgang til 
servicefaciliteter og levering af ydelser i 
følgende faciliteter:

2. Der skal også gives adgang til 
servicefaciliteter og til ydelser, der findes i 
følgende faciliteter:

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at undgå et krav om, at faciliteter og tjenesteydelser, som 
ikke for indeværende er til rådighed overalt, skal leveres. Dette ville faktisk kunne føre til 
investeringer, der ikke ville være rentable.

Ændringsforslag 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) passagerstationer og dertil hørende 
bygninger og andre faciliteter, herunder 
billetsalg og rejseinformation

a) passagerstationer og dertil hørende 
bygninger og andre faciliteter, herunder 
egnede lokaler til billetsalg og 
rejseinformation; de enkelte 
udformninger af rejseinformation og 
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billetsalg skal i øvrigt i et vist omfang 
være standardiserede og/eller 
koordinerede, så passagererne har let ved 
at bruge dem

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at præcisere teksten og understrege interessen i et vist 
omfang af standardisering og/eller koordinering mellem de forskellige modeller for billetsalg 
og rejseinformation.

Ændringsforslag 679
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) passagerstationer og dertil hørende 
bygninger og andre faciliteter, herunder 
billetsalg og rejseinformation

a) passagerstationer og dertil hørende 
bygninger og andre faciliteter

Or. de

Begrundelse

Rammen er ikke tilstrækkelig til at garantere en retfærdig og uhindret adgang. Det fremgår 
ikke klart, hvilke tjenester der skal ydes. Der er ingen garanti for, at passageren automatisk 
får tilbudt den for vedkommende "bedste" udbyder, og at der tages hensyn til sociale 
tariferingsordninger (studenter- og pensionisttakster, abonnementsordninger). Der er behov 
for fastlæggelse af detaljerede bestemmelser i "direktiv om international passagertrafik" 
(bebudet for 2011 i kapitel 3.2 i meddelelsen).
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Ændringsforslag 680
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 b) godsterminaler udgår

Or. nl

Ændringsforslag 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) vedligeholdelsesfaciliteter og andre 
tekniske faciliteter

udgår

Or. it

Begrundelse

Vedligeholdelsen af det rullende materiel er en aktivitet, der er tæt forbundet med 
jernbanedriftens sikkerhed, og skal derfor høre direkte under jernbanevirksomhedernes 
ansvarsområde, og som de skal udføre i deres egne værksteder eller på kontrakt med 
leverandører af rullende materiel.

Ændringsforslag 682
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) vedligeholdelsesfaciliteter og andre 
tekniske faciliteter

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 683
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) vedligeholdelsesfaciliteter og andre 
tekniske faciliteter

f) vedligeholdelse med undtagelse af tung 
vedligeholdelse i faciliteter, der 
udelukkende er beregnet til specifikke 
typer af rullende højhastighedsmateriel til 
passagerbefordring og andre tekniske 
faciliteter

Or. en

Begrundelse

Dette ÆF ønsker at udelukke tung vedligeholdelse i faciliteter, der udelukkende er beregnet 
til specifikke typer af rullende højhastighedsmateriel til passagerbefordring (f.eks.: Siemens-
Alstom-materiel), der er anderledes og kræver specialuddannelse og specialudstyr.

Ændringsforslag 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) vedligeholdelsesfaciliteter og andre 
tekniske faciliteter

f) let vedligeholdelse, herunder 
afhjælpende, der muliggør opretholdelse 
af kommerciel drift

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at fastslå, at udførelsen af let vedligeholdelse, der muliggør 
opretholdelsen af kommerciel drift, er den eneste type basisvedligeholdelse, der skal være 
tilgængelig for alle jernbanevirksomheder på et ikke-diskriminerende grundlag.
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Ændringsforslag 685
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) havnefaciliteter, som er knyttet til 
jernbaneaktiviteter

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 686
Jörg Leichtfried

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) havnefaciliteter, som er knyttet til 
jernbaneaktiviteter

g) spor, der fører til havne

Or. de

Begrundelse

Den her valgte formulering er ikke i overensstemmelse med artikel 10. Herved opstår 
afgrænsningsproblemer, da "havnefaciliteter" er for ubestemt. Under havnefaciliteter falder 
samtlige havneindretninger, således også kraner, kajer osv. Hvad angår den overordnede 
optimering af havnen bør disponeringen af havnefaciliteter stadig overlades til havnene selv.

Ændringsforslag 687
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hjælpefaciliteter, herunder 
slæbetjenester.

udgår
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Or. nl

Ændringsforslag 688
Georges Bach

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) brændstofpåfyldningsfaciliteter, i 
givet fald

Or. fr

Begrundelse

Brændstofpåfyldningsfaciliteterne må ikke indgå i minimumspakken af tjenester, da de 
allerede tilbydes på konkurrencemæssigt grundlag på det frie marked. De pågældende 
tjenesteydelser skal leveres, når de, i mangel af alternative tilbud, kan betragtes som 
"væsentlige faciliteter ".

Ændringsforslag 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 2 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) brændstofpåfyldningsfaciliteter, i 
givet fald

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at inkludere brændstofpåfyldningsfaciliteter i de faciliteter, 
der skal være tilgængelige for jernbanevirksomheder på et ikke-diskriminerende grundlag.
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Ændringsforslag 690
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ekstra ydelser kan omfatte: udgår
a) strøm til elektrisk kørsel, idet afgifterne 
herfor på fakturaerne skal figurere 
særskilt fra afgifterne for brug af 
elforsyningsudstyr
b) forvarmning af passagertog
c) levering af brændstof, idet afgifterne 
herfor på fakturaerne skal figurere 
særskilt fra afgifterne for brug af 
brændstofpåfyldningsfaciliteter
d) særlige kontrakter om:
– kontrol af transport af farligt gods 

– assistance til kørsel af specialtog.

Or. en

Begrundelse

Tjenester overført til en enkelt liste.

Ændringsforslag 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) strøm til elektrisk kørsel, idet afgifterne 
herfor på fakturaerne skal figurere 
særskilt fra afgifterne for brug af 
elforsyningsudstyr 

a) strøm til elektrisk kørsel, hvis 
jernbanevirksomheden har valgt at købe 
strømmen til elektrisk drift af sine tog hos 
infrastrukturforvalteren frem for at 
henvende sig direkte til én eller flere 
leverandører på elmarkedet. 
Infrastrukturforvalterens fakturaer skal i 
så fald indeholde særskilte poster for 
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strømmen til elektrisk kørsel og under alle 
omstændigheder for afgifterne for brug af 
elforsyningsudstyr, det elektriske svind i 
infrastrukturforvalterens faciliteter og 
udgifterne til tilslutningen til 
eltransmissions- eller distributionsnettet

Or. fr

Begrundelse

De energimarkedet er åben for konkurrence, sigter dette ændringsforslag mod at give 
jernbanevirksomhederne frit valg af elleverandør. Den udtrykker også ønsket om 
gennemsigtige fakturaer.

Ændringsforslag 692
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hjælpeydelser kan omfatte: udgår
 a) adgang til telenet 
 b) levering af supplerende oplysninger 
 c) teknisk inspektion af rullende materiel. 

Or. en

Begrundelse

Tjenester overført til en enkelt liste.

Ændringsforslag 693
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag VI – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et afsnit om den infrastruktur, der er til 1. Et afsnit om den infrastruktur, der er til 
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jernbanevirksomhedernes rådighed, og om 
betingelserne for adgang til denne. 
Oplysningerne i dette afsnit skal være i 
overensstemmelse med eller henvise til de 
infrastrukturregistre, der skal 
offentliggøres i henhold til artikel 35 i 
direktiv 2008/57/EF. 

jernbanevirksomhedernes rådighed, og om 
betingelserne for adgang til denne, 
inklusive de tekniske og 
sikkerhedsmæssige bestemmelser, som 
gælder for togmateriels adgang og 
reguleret ved direktiv 2008/57/EF og 
2004/49/EF. Oplysningerne i dette afsnit 
skal være i overensstemmelse med eller 
henvise til de infrastrukturregistre, der skal 
offentliggøres i henhold til artikel 35 i 
direktiv 2008/57/EF. 

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsbestemmelser er det første og centrale emne, der skal indgå i 
netværksvejledningen, som mindst skal indeholde en tydelig henvisning til, hvor denne 
information kan findes.

Ændringsforslag 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag VI – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer. 
Afsnittet skal indeholde de fornødne 
detaljerede oplysninger om 
afgiftsordningen og tilstrækkelige 
oplysninger om afgifter samt andre 
relevante oplysninger om adgang for de i 
bilag III anførte tjenesteydelser, der kun 
leveres af en enkelt leverandør. Det skal i 
detaljer beskrive den metode og de regler 
og, hvor det er relevant, skalaer, der 
anvendes i forbindelse med 
gennemførelsen af artikel 31, stk. 4 og 5, 
samt artikel 32-35 til 36, hvad angår både 
omkostninger og afgifter. Det skal 
indeholde oplysninger om allerede 
besluttede eller planlagte afgiftsændringer 
for de næste fem år.

2. Et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer. 
Afsnittet skal indeholde de fornødne 
detaljerede oplysninger om 
afgiftsordningen og tilstrækkelige 
oplysninger om afgifter samt andre 
relevante oplysninger om adgang for de i 
bilag III anførte tjenesteydelser, der kun 
leveres af en enkelt leverandør. Det skal i 
detaljer beskrive den metode og de regler 
og, hvor det er relevant, skalaer, der 
anvendes i forbindelse med 
gennemførelsen af artikel 31, stk. 4 og 5, 
samt artikel 32-35 til 36, hvad angår både 
omkostninger og afgifter. Det skal 
indeholde oplysninger om allerede 
besluttede eller planlagte afgiftsændringer 
for de næste fem år. Det skal specificere 
de påtænkte ordninger for finansiel 
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kompensation i tilfælde af forsinkelse, 
forringet kvalitet eller annullering af 
tildelte sporstrækninger.

Or. fr

Ændringsforslag 695
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Bilag VI – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer. 
Afsnittet skal indeholde de fornødne 
detaljerede oplysninger om 
afgiftsordningen og tilstrækkelige 
oplysninger om afgifter samt andre
relevante oplysninger om adgang for de i 
bilag III anførte tjenesteydelser, der kun 
leveres af en enkelt leverandør. Det skal i 
detaljer beskrive den metode og de regler 
og, hvor det er relevant, skalaer, der 
anvendes i forbindelse med 
gennemførelsen af artikel 31, stk. 4 og 5, 
samt artikel 32-35 til 36, hvad angår både 
omkostninger og afgifter. Det skal 
indeholde oplysninger om allerede 
besluttede eller planlagte afgiftsændringer 
for de næste fem år.

2. Et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer. 
Afsnittet skal indeholde de fornødne 
detaljerede oplysninger om 
afgiftsordningen og tilstrækkelige 
oplysninger om afgifter. 
Infrastrukturafgifterne skal anføres pr. 
kilometer pr. markedssegment. Andre
relevante oplysninger om adgang for de i 
bilag III anførte tjenesteydelser, der kun 
leveres af en enkelt leverandør skal også 
fremlægges. Det skal i detaljer beskrive 
den metode og de regler og, hvor det er 
relevant, skalaer, der anvendes i 
forbindelse med gennemførelsen af artikel 
31, stk. 4 og 5, til artikel 36, hvad angår 
både omkostninger og afgifter. Det skal 
indeholde oplysninger om allerede 
besluttede eller planlagte afgiftsændringer 
for de næste fem år.

Or. en

Begrundelse

Fremlæggelse af oplysninger om infrastrukturafgiften pr. kilometer pr. markedssegment vil 
hjælpe ansøgere med at lave et overslag over deres omkostninger ved at påbegynde tjenester.
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Ændringsforslag 696
Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Bilag VI – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer. 
Afsnittet skal indeholde de fornødne 
detaljerede oplysninger om 
afgiftsordningen og tilstrækkelige 
oplysninger om afgifter samt andre
relevante oplysninger om adgang for de i 
bilag III anførte tjenesteydelser, der kun 
leveres af en enkelt leverandør. Det skal i 
detaljer beskrive den metode og de regler 
og, hvor det er relevant, skalaer, der 
anvendes i forbindelse med 
gennemførelsen af artikel 31, stk. 4 og 5, 
samt artikel 32-35 til 36, hvad angår både 
omkostninger og afgifter. Det skal 
indeholde oplysninger om allerede 
besluttede eller planlagte afgiftsændringer 
for de næste fem år.

2. Et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer. 
Afsnittet skal indeholde de fornødne 
detaljerede oplysninger om 
afgiftsordningen og tilstrækkelige 
oplysninger om afgifter. 
Infrastrukturafgifterne skal anføres pr. 
kilometer pr. markedssegment. Andre
relevante oplysninger om adgang for de i 
bilag III anførte tjenesteydelser, der kun 
leveres af en enkelt leverandør skal også 
fremlægges. Det skal i detaljer beskrive 
den metode og de regler og, hvor det er 
relevant, skalaer, der anvendes i 
forbindelse med gennemførelsen af artikel 
31-36, hvad angår både omkostninger og 
afgifter. Det skal indeholde oplysninger om 
allerede besluttede eller planlagte 
afgiftsændringer for de næste fem år.

Or. en

Begrundelse

Fremlæggelse af oplysninger om infrastrukturafgiften pr. kilometer pr. markedssegment vil 
hjælpe ansøgere med at lave et overslag over deres omkostninger ved at påbegynde tjenester.

Ændringsforslag 697
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Bilag VI – stk. 7 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis konkurrencen med tredjelande 
kræver det, kan de respektive 
medlemsstater vedtage forskellige regler 
for afgifter på de netværk, hvor 
sporvidden er en anden end
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hovedjernbanenettet i EU. Sådanne regler 
kan offentliggøres med kortere frister end 
fastsat i dette direktiv, og som er 
kompatible med dem i de relevante 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for at bevare konkurrenceevnen i EU-nettene og 
-virksomhederne i forhold til tredjelande ved deling af en specifik ikke-standard sporvidde 
(1520mm). Infrastrukturforvaltere i disse tredjelande offentliggør ikke afgifter på forhånd (og 
deres afgifter kan nemt ændres efter markedsvilkårene).

Ændringsforslag 698
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) sikkerhedsniveauer og e) sikkerhedsniveauer, herunder gode 
engelsksprogkundskaber hos lokoførere
og andet togpersonale der udfører 
grænseoverskridende transport, og

Or. da

Ændringsforslag 699
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. regler for håndtering af større 
driftsafbrydelser og nødsituationer, 
herunder et minimumsserviceniveau i 
tilfælde af eventuelle strejker og tidlig 
ophævelse af den kontraktmæssige aftale,
og information til brugerne

9. regler for håndtering af større 
driftsafbrydelser, nødsituationer og 
information til brugerne



AM\870643DA.doc 147/163 PE467.167v01-00

DA

Or. da

Ændringsforslag 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. regler for håndtering af større 
driftsafbrydelser og nødsituationer, 
herunder et minimumsserviceniveau i 
tilfælde af eventuelle strejker og tidlig 
ophævelse af den kontraktmæssige aftale,
og information til brugerne

9. regler for håndtering af større 
driftsafbrydelser og nødsituationer. Disse 
skal også omfatte rettidig information af 
brugerne.
I tilfælde af aktiviteter, der skyldes 
samfundskonflikter f.eks. strejker, skal der 
gives information til brugerne mindst 24 
timer før disse aktiviteter finder sted, der 
også skal angive alternative muligheder 
for deres mobilitetsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 701
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. regler for håndtering af større 
driftsafbrydelser og nødsituationer, 
herunder et minimumsserviceniveau i 
tilfælde af eventuelle strejker og tidlig 
ophævelse af den kontraktmæssige aftale, 
og information til brugerne

9. regler for håndtering af større 
driftsafbrydelser og nødsituationer og tidlig 
ophævelse af den kontraktmæssige aftale, 
og information til brugerne

Or. en

Begrundelse

Strejke er en af de grundlæggende rettigheder, hvor regler opstilles eller aftaler mellem 
arbejdsmarkedsparter indgås selvstændigt og forskelligt i de enkelte medlemsstater. Derfor 
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kan en bestemt specifik bestemmelse ikke indgå i en fælles EU-lovtekst.

Ændringsforslag 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generalomkostninger for hele nettet, 
herunder lønninger og pensioner

a) generalomkostninger for hele nettet, 
undtagen lønomkostninger

Or. en

Begrundelse

Lønomkostninger inkluder "enhedsomkostningen" pr. arbejdstager og kan også underkastes 
forskellige beregningsregler i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 703
Georges Bach

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generalomkostninger for hele nettet, 
herunder lønninger og pensioner

a) generalomkostninger for hele nettet

Or. en

Ændringsforslag 704
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generalomkostninger for hele nettet, 
herunder lønninger og pensioner

a) generalomkostninger for hele nettet
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Or. en

Begrundelse

Kun de almene generalomkostninger er undtaget fra de direkte omkostninger anført i artikel 
31, stk. 3, mens der skal tages hensyn til arbejdstagerlønninger og -pensioner, der vedrører 
infrastrukturforvalterens aktiviteter, og som derfor skal indgå i beregningen af de direkte 
omkostninger.

Ændringsforslag 705
Georges Bach

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) sociale tjenesteydelser, skoler, 
børnehaver, restauranter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 706
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) sociale tjenesteydelser, skoler, 
børnehaver, restauranter

udgår

Or. en

Begrundelse

Sociale omkostninger, der vedrører arbejdstagere berørt af infrastrukturforvalterens 
aktiviteter, skal medtages i beregningen af direkte omkostninger, da de er en del af den 
direkte eller indirekte løn afhængigt af de forskellige arbejdsmarkedslove eller 
kontraktmæssige aftaler fastsat i hver medlemsstat.
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Ændringsforslag 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Infrastrukturforvalteren skal sende 
beregningen af de direkte omkostninger 
til tilsynsorganet med angivelse af 
omkostningsparametre og -faktorer.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at beregninger af direkte omkostninger kontrolleres af 
kontrolorganerne.

Ændringsforslag 708
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Infrastrukturforvalterne skal over for
tilsynsorganet påvise en togtjenestes 
kapacitet til at betale tillæg i henhold til 
artikel 32, stk. 1, hvor det fastsættes, at 
hver enkelt af de tjenester, der er anført 
under et enkelt af følgende punkter, skal 
tilhøre forskellige markedssegmenter: 

3. Hvis infrastrukturforvalteren pålægger 
tillæg skal han udarbejde en liste over 
markedssegmenter, som tilsynsorganet 
først skal godkende.
Tillæggene skal være på et niveau, så 
trafikmængderne i enkeltsegmenter ikke 
udvikler sig dårligere end trafikmængder 
på konkurrerende markeder.

Parrene, der skal tages i betragtning af 
infrastrukturforvalterne, når de 
udarbejder en liste over 
markedssegmenter med henblik på 
indførelsen af tillæg i afgiftssystemet i 
henhold til artikel 31, stk. 3, omfatter 
mindst de følgende:

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag definerer et markedsbaseret kriterium og bestemmer, at tillæggene 
skal være på et niveau, så trafikmængderne ikke udvikler sig dårligere end andre 
transportformers konkurrerende markeder. Denne præcisering vil hjælpe med at vise 
jernbanevirksomhedernes formåen til at betale tillæg og hjælpe med til at støtte 
jernbanesektorens konkurrenceevne.

Ændringsforslag 709
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Infrastrukturforvalterne skal over for 
tilsynsorganet påvise en togtjenestes 
kapacitet til at betale tillæg i henhold til 
artikel 32, stk. 1, hvor det fastsættes, at 
hver enkelt af de tjenester, der er anført 
under et enkelt af følgende punkter, skal 
tilhøre forskellige markedssegmenter:

3. Infrastrukturforvalterne skal definere 
homogene markedssegmenter og 
tilsvarende tillæg i betydningen i artikel 
32, stk. 1, på grundlag af en 
markedsundersøgelse og efter høring af 
ansøgerne.
Infrastrukturforvalterne skal over for 
tilsynsorganet påvise en togtjenestes 
kapacitet til at betale tillæg i henhold til 
artikel 32, stk. 1. Hvis 
infrastrukturforvalterne pålægger tillæg, 
skal de udarbejde en liste over 
markedssegmenter, som tilsynsorganet 
først skal godkende.
Tillæg skal være på et niveau, så 
trafikmængder på enkeltsegmenter ikke 
udvikler sig dårligere end trafikmængder 
på konkurrerende markeder.

Or. en
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Ændringsforslag 710
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Infrastrukturforvalterne skal over for 
tilsynsorganet påvise en togtjenestes 
kapacitet til at betale tillæg i henhold til 
artikel 32, stk. 1, hvor det fastsættes, at 
hver enkelt af de tjenester, der er anført 
under et enkelt af følgende punkter, skal 
tilhøre forskellige markedssegmenter: 

3. Infrastrukturforvalterne kan definere 
homogene markedssegmenter og 
tilsvarende tillæg i henhold til artikel 32, 
stk. 1, i givet fald på grundlag af en 
markedsundersøgelse og efter høring af 
ansøgerne med henblik på at forbedre 
trafikmængderne i hvert enkeltsegment. 
Jernbanemarkedssegmenterne, der skal 
tages i betragtning, ved anvendelse af 
følgende indikative kriterier, er: 

Or. en

Begrundelse

Fremgangsmåde, der skal følges af infrastrukturforvalterne i overensstemmelse med 
medlemsstatens godkendelse til at fastsætte tillæg for enkelte jernbanemarkedssegmenter.

Ændringsforslag 711
Peter van Dalen

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Infrastrukturforvalterne skal over for 
tilsynsorganet påvise en togtjenestes
kapacitet til at betale tillæg i henhold til 
artikel 32, stk. 1, hvor det fastsættes, at 
hver enkelt af de tjenester, der er anført 
under et enkelt af følgende punkter, skal 
tilhøre forskellige markedssegmenter: 

3. Tilsynsorganet skal sørge for, at en 
togtjeneste har kapacitet til at betale tillæg 
i henhold til artikel 32, stk. 1, hvor det 
fastsættes, at hver enkelt af de tjenester, der 
er anført under et enkelt af følgende 
punkter, skal tilhøre forskellige 
markedssegmenter: 

Or. nl
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Ændringsforslag 712
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Infrastrukturforvalterne skal over for 
tilsynsorganet påvise en togtjenestes 
kapacitet til at betale tillæg i henhold til 
artikel 32, stk. 1, hvor det fastsættes, at 
hver enkelt af de tjenester, der er anført 
under et enkelt af følgende punkter, skal
tilhøre forskellige markedssegmenter:

3. Infrastrukturforvalterne skal definere 
homogene markedssegmenter og 
tilsvarende tillæg i betydningen i artikel 
32, stk. 1, på grundlag af en 
markedsundersøgelse og efter høring af 
ansøgerne.

Infrastrukturforvalterne skal over for 
tilsynsorganet påvise en togtjenestes 
kapacitet til at betale tillæg i henhold til 
artikel 32, stk. 1. Hvis 
infrastrukturforvalterne pålægger tillæg, 
skal de udarbejde en liste over 
markedssegmenter, som tilsynsorganet 
først skal godkende.

a) passagertransport vs. godstransport
b) tog, som fragter farligt gods, vs. andre 
godstog
c) indenlandske vs. internationale 
tjenester 
d) kombineret transport vs. direkte tog 
e) bymæssig eller regional 
passagertransport vs. mellembys 
passagertransport
f) bloktog vs. vognladningstog 
g) fast vs. lejlighedsvis togdrift. 

Or. en
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Ændringsforslag 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tillæg skal ligge på et niveau, så de ikke i 
særlig grad påvirker jernbanetransporten 
på segmentet i forhold til andre 
transportformer.

Or. fr

Begrundelse

De anvendte tillæg må ikke ødelægge jernbanetransportens konkurrenceevne i forhold til 
andre transportformer.

Ændringsforslag 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 3 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) tjenester omfattet af offentlige 
tjenesteydelseskontrakter over for 
tjenester med åben adgang 

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at indføre en ny type markedssegment: tjenester omfattet af 
offentlige tjenesteydelseskontrakter over for tjenester med åben adgang.
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Ændringsforslag 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 3 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) højhastighedstog over for
konventionelle tog. 

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at indføre en ny type markedssegment: højhastighedstog 
over for konventionelle tog.

Ændringsforslag 716
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Infrastrukturforvalteren meddeler mindst 
fem dage før togkørslen 
jernbanevirksomhederne den køreplan, ud 
fra hvilken forsinkelser vil blive beregnet.

b) Infrastrukturforvalteren meddeler mindst 
fem dage før togkørslen 
jernbanevirksomhederne den køreplan, ud 
fra hvilken forsinkelser vil blive beregnet. 
Medlemsstaterne kan fastlægge andre 
frister for net, som teknologisk er adskilt 
fra EU's hovedjernbanenet og for at gøre 
det muligt at koordinere med tredjelandes 
jernbanenet.

Or. en
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Ændringsforslag 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 5 – tabel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For godstransport: For godstransport:
År Rabatter År Rabatter 

2015 5 % 2015 10 %
2016 5 % 2016 10 %
2017 5 % 2017 10 %
2018 5 % 2018 7,5 %
2019 5 % 2019 7 %
2020 5 % 2020 6,5 %
2021 4 % 2021 5 %
2022 3 % 2022 3,5 %
2023 2 % 2023 2,5 %
2024 1 % 2024 2 %

Or. fr

Begrundelse

Den midlertidige nedsættelse for ETCS-udstyrede tog skal skabe et ægte incitament til, at 
jernbanevirksomheder anvender denne teknologi. Derfor skal nedsættelserne øges.

Ændringsforslag 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den midlertidige reduktion af 
infrastrukturafgifter for ETCS-udstyrede 
tog, jf. artikel 32, stk. 3, fastsættes 
således: 

udgår

For godstransport:
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År Rabatter
2015 5 %

2016 5 %

2017 5 %

2018 5 %

2019 5 %

2020 5 %

2021 4 %

2022 3 %

2023 2 %

2024 1 %

For passagertransport:
2020 5 %

2021 5 %

2022 5 %

2023 5 %

2024 5 %

2020 5 %

Or. pl

Begrundelse

Nedsættelser skal fremme indførelsen af fuld interoperabilitet (med hensyn til rullende 
materiel og infrastruktur). Ved at give store nedsættelser til tog med ETCS-udstyr risikerer 
man, at forvalteren vælter tabet over på andre operatører, hvis rullende materiel ikke er 
udstyret med ETCS, hvilket vil være i modstrid med målet for den foreslåede bestemmelse. 
Størrelsen af nedsættelsen bør afhænge af flere faktorer (det tekniske nets størrelse og 
parametre, inklusive længden af ERTMS-linjen, samt alle renoveringsplaner).
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Ændringsforslag 719
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 5 – tabel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For godstransport: For godstransport:
År Rabatter År Rabatter 

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Begrundelse

Sigter mod at fremme, at tog udstyres med det europæiske togkontrolsystem (ETCS) og give 
jernbanetransportoperatørerne tilstrækkelig tid til at planlægge og gennemføre de 
nødvendige investeringer.

Ændringsforslag 720
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 5 – tabel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For passagertransport: For passagertransport:
År Rabatter År Rabatter

2020 5 % 2020 3 %
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2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Begrundelse

Sigter mod at fremme, at tog udstyres med det europæiske togkontrolsystem (ETCS) og give 
jernbanetransportoperatørerne tilstrækkelig tid til at planlægge og gennemføre de 
nødvendige investeringer.

Ændringsforslag 721
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset ovenstående kan 
planlægnings- og tildelingsprocessen i 
netværk, der forbinder medlemsstater og 
tredjelande, og hvis sporvidde er en anden 
end på EU's hovedjernbanenet, ske i 
henhold til de specifikke procedurer og 
vilkår, der gælder for dette specifikke net.

Or. en

Ændringsforslag 722
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag X

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 BILAG X udgår
Forskriftsmæssige regnskaber, der skal 
forelægges tilsynsorganet
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(jf. artikel 56, stk. 8) 
 De forskriftsmæssige regnskaber, der i 
henhold til artikel 56, stk. 8, skal 
forelægges tilsynsorganet, skal mindst 
indeholde følgende elementer: 
1. Adskilte regnskaber
De forskriftsmæssige regnskaber, der skal 
forelægges af infrastrukturforvaltere og 
alle virksomheder eller andre enheder, 
der udfører eller indgår i forskellige 
kategorier af jernbanetransport, eller som 
modtager offentlige midler, skal
a) omfatte separate driftsregnskaber og 
balancer for gods-, passager- og 
infrastrukturforvaltningsaktiviteter
b) indeholde detaljerede oplysninger om 
individuelle kilder og anvendelse af 
offentlige midler og andre former for 
kompensation på gennemskuelig og 
udførlig vis, omfattende en detaljeret 
gennemgang af virksomhedernes 
pengestrømme, således at det kan fastlås, 
hvordan disse offentlige midler og andre 
former for kompensation er blevet 
anvendt 
c) omfatte omkostnings- og 
profitkategorier, der gør det muligt at 
fastslå, om der har fundet 
krydssubsidiering sted mellem disse 
forskellige aktiviteter i overensstemmelse 
med tilsynsorganets krav 
d) indeholde oplysninger, der opfylder de 
detaljeringskrav, som tilsynsorganet 
finder det nødvendigt og rimeligt at stille
e) være ledsaget af et dokument med en 
redegørelse for den metode, der er 
benyttet til at fordele omkostninger på de 
forskellige aktiviteter.
I de tilfælde hvor den regulerede 
virksomhed udgør en del af en 
koncernstruktur, skal der udarbejdes 
forskriftsmæssige regnskaber for 
koncernen som helhed samt for hvert 
datterselskab. Desuden skal de 
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forskriftsmæssige regnskaber indeholde 
fuldstændige oplysninger om 
selskabsinterne betalinger, således at det 
kan sikres, at de offentlige midler er 
blevet anvendt korrekt. 
2. Overvågning af afgifter for sporadgang 
De forskriftsmæssige regnskaber, som 
infrastrukturforvalterne skal forelægge 
tilsynsorganerne, skal 
a) indeholde forskellige 
omkostningskategorier og navnlig 
tilstrækkelige oplysninger om 
marginale/direkte omkostninger i 
forbindelse med forskellige tjenester eller 
grupper af tjenester, således at 
infrastrukturafgifterne kan overvåges 
b) indeholde tilstrækkelige oplysninger til, 
at de individuelle afgifter, der er betalt for 
tjenester (eller grupper af tjenester), kan 
overvåges; hvis tilsynsorganet kræver det, 
skal disse oplysninger også indeholde data 
om mængder af individuelle tjenester, 
priser for individuelle tjenester og 
samlede indtægter for individuelle 
tjenester, som interne og eksterne kunder 
har betalt for 
c) angive omkostninger og indtægter for 
individuelle tjenester (eller grupper af 
tjenester), idet der anvendes den relevante
omkostningsmetode, som tilsynsorganet 
kræver, til at identificere potentielt 
konkurrencefordrejende prisfastsættelse 
(krydssubsidiering, underbudspriser og 
overpriser).
3. Oplysninger om finansielle resultater 
De forskriftsmæssige regnskaber, som 
infrastrukturforvalterne skal forelægge 
tilsynsorganerne, skal omfatte
a) en erklæring om finansielle resultater
b) en sammenfattet udgiftsopgørelse
c) en opgørelse over 
vedligeholdelsesudgifter 
d) en opgørelse over driftsudgifter
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e) en indtægtsopgørelse
 f) ledsagende noter, der uddyber og 
forklarer opgørelserne, hvor dette er 
relevant. 
4. Andre spørgsmål
 I infrastrukturforvalternes tilfælde 
revideres de forskriftsmæssige regnskaber 
af en uafhængig revisor. Revisors 
erklæring vedlægges som bilag til de 
forskriftsmæssige regnskaber. 
De forskriftsmæssige regnskaber skal 
indeholde driftsregnskaber og balancer og 
skal være afstemt med selskabets 
vedtægtsbestemte regnskaber, og der skal 
forelægges forklaringer for alle afstemte 
poster.

Or. en

Begrundelse

I sammenhæng med slettelsen af artikel 56, stk. 8, uden for et tilsynsorgans 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 723
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Bilag X – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfatte separate driftsregnskaber og 
balancer for gods-, passager- og 
infrastrukturforvaltningsaktiviteter

a) omfatte separate driftsregnskaber og 
balancer for gods-, passager- og 
infrastrukturforvaltningsaktiviteter, som 
skal være knyttede til indikatorer og de 
nåede mål

Or. es

Begrundelse

Sammenknytningen af mål og indikatorer vil muliggøre bedre vurdering af fortjeneste og tab.
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Ændringsforslag 724
Debora Serracchiani

Forslag til direktiv
Bilag X – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omfatte omkostnings- og 
profitkategorier, der gør det muligt at 
fastslå, om der har fundet 
krydssubsidiering sted mellem disse 
forskellige aktiviteter i overensstemmelse 
med tilsynsorganets krav

c) omfatte omkostnings- og 
profitkategorier, der gør det muligt at 
fastslå, om der har fundet 
krydssubsidiering sted mellem disse 
forskellige aktiviteter i overensstemmelse 
med kravene i artikel 6, og som 
tilsynsorganet finder nødvendigt og 
rimeligt

Or. en


