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Ändringsförslag 460
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vidta de åtgärder 
som krävs för att övervaka de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna och följa 
marknadsutvecklingen för de europeiska 
järnvägstransporterna. 

1. Kommissionen ska vidta de åtgärder 
som krävs för att övervaka de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna och följa 
marknadsutvecklingen, 
sysselsättningsutvecklingen och de sociala 
förhållandena för de europeiska 
järnvägstransporterna samt deras 
efterlevnad av EU:s 
konkurrenslagstiftning.

Or. ro

Motivering

Övervakningen av utvecklingen av sysselsättningen och de sociala förhållandena liksom 
efterlevnaden av EU:s konkurrenslagstiftning är av stor vikt för uppnåendet av ett 
”gemensamt europeiskt järnvägsområde”.

Ändringsförslag 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta sammanhang ska kommissionen 
till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna och företrädare för de 
berörda sektorerna, även användarna, för 
att dessa bättre ska kunna övervaka 
utvecklingen inom järnvägssektorn och på 
marknaden, utvärdera effekten av de 
antagna åtgärderna och analysera 
konsekvenserna av kommissionens 
planerade åtgärder.

2. I detta sammanhang ska kommissionen 
till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna, för Europaparlamentet 
och för Europeiska järnvägsbyrån samt
företrädare för de berörda sektorerna, även 
användarna, för att dessa bättre ska kunna 
övervaka utvecklingen inom 
järnvägssektorn och på marknaden, 
utvärdera effekten av de antagna 
åtgärderna och analysera konsekvenserna 
av kommissionens planerade åtgärder.
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Or. fr

Motivering

Europaparlamentet och Europeiska järnvägsbyrån bör involveras i kommissionens arbete.

Ändringsförslag 462
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta sammanhang ska kommissionen 
till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna och företrädare för de 
berörda sektorerna, även användarna, för 
att dessa bättre ska kunna övervaka 
utvecklingen inom järnvägssektorn och på 
marknaden, utvärdera effekten av de 
antagna åtgärderna och analysera 
konsekvenserna av kommissionens 
planerade åtgärder.

2. I detta sammanhang ska kommissionen 
till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna, särskilt från 
regleringsorganen, och företrädare för de 
berörda sektorerna, även
arbetsmarknadsparterna och de 
organisatorer som företräder 
järnvägsanvändarna, för att dessa bättre 
ska kunna övervaka utvecklingen inom 
järnvägssektorn och på marknaden, 
utvärdera effekten av de antagna 
åtgärderna och analysera konsekvenserna 
av kommissionens planerade åtgärder.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör göra arbetsmarknadens parter och företrädare för användarna delaktiga i 
sin övervakning av järnvägsmarknaden. Europeiska järnvägsbyrån å sin sida bör koncentrera 
sig på att säkra högsta möjliga säkerhetsnivå.

Ändringsförslag 463
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta sammanhang ska kommissionen 2. I detta sammanhang ska kommissionen 
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till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna och företrädare för de 
berörda sektorerna, även användarna, för 
att dessa bättre ska kunna övervaka 
utvecklingen inom järnvägssektorn och på 
marknaden, utvärdera effekten av de 
antagna åtgärderna och analysera 
konsekvenserna av kommissionens 
planerade åtgärder.

till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna, även företrädare för 
regleringsorganen, och företrädare för de 
berörda sektorerna, även järnvägssektorns 
arbetsmarknadsparter och kunder, för att 
dessa bättre ska kunna övervaka 
utvecklingen inom järnvägssektorn och på 
marknaden, utvärdera effekten av de 
antagna åtgärderna och analysera 
konsekvenserna av kommissionens 
planerade åtgärder. Vid behov ska 
kommissionen även samråda med 
Europeiska järnvägsbyrån.

Or. nl

Ändringsförslag 464
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta sammanhang ska kommissionen 
till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna och företrädare för de 
berörda sektorerna, även användarna, för 
att dessa bättre ska kunna övervaka 
utvecklingen inom järnvägssektorn och på 
marknaden, utvärdera effekten av de 
antagna åtgärderna och analysera 
konsekvenserna av kommissionens 
planerade åtgärder.

2. I detta sammanhang skall kommissionen 
till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna, regleringsorganen, de 
berörda järnvägsföretagen och företrädare 
för de berörda sektorerna, även 
användarna, för att dessa bättre skall kunna 
övervaka utvecklingen inom 
järnvägssektorn och på marknaden, 
utvärdera effekten av de antagna 
åtgärderna och analysera konsekvenserna 
av kommissionens planerade åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 465
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta sammanhang ska kommissionen 
till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna och företrädare för de 
berörda sektorerna, även användarna, för 
att dessa bättre ska kunna övervaka 
utvecklingen inom järnvägssektorn och på 
marknaden, utvärdera effekten av de 
antagna åtgärderna och analysera 
konsekvenserna av kommissionens 
planerade åtgärder.

2. I detta sammanhang ska kommissionen 
till sitt arbete nära knyta företrädare för 
medlemsstaterna och företrädare för de 
berörda sektorerna, även fackföreningar, 
fackliga samorganisationer och 
företrädare för användarna, för att dessa 
bättre ska kunna övervaka utvecklingen 
inom järnvägssektorn och på marknaden, 
utvärdera effekten av de antagna 
åtgärderna och analysera konsekvenserna 
av kommissionens planerade åtgärder.

Or. ro

Motivering

Med hänsyn till den viktiga roll som fackföreningar och fackliga samorganisationer, och 
framför allt företrädare för användarna av järnvägstjänster, spelar är det viktigt att de hörs 
och att de stöder kommissionen i arbetet med att övervaka de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna och utvecklingen på den europeiska järnvägsmarknaden.

Ändringsförslag 466
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska övervaka 
användningen av järnvägsnäten och 
utvecklingen av ramvillkor för 
järnvägssektorn, särskilt fastställande och 
uttag av infrastrukturavgifter, tilldelning av 
kapacitet, investeringar i 
järnvägsinfrastruktur, utveckling i fråga om 
järnvägstransporttjänsters priser och 
kvalitet, järnvägstransporttjänster som 
omfattas av avtal om allmän trafik, 
tillståndsgivning samt graden av 
harmonisering mellan medlemsstaterna 
som utvecklas. Den ska säkerställa aktiv 
samverkan mellan medlemsstaternas 

3. Kommissionen ska övervaka 
användningen av järnvägsnäten och 
utvecklingen av ramvillkor för 
järnvägssektorn, särskilt fastställande och 
uttag av infrastrukturavgifter, tilldelning av 
kapacitet, investeringar i 
järnvägsinfrastruktur, utveckling i fråga om 
järnvägstransporttjänsters priser och 
kvalitet, järnvägstransporttjänster som 
omfattas av avtal om allmän trafik, 
tillståndsgivning, graden av 
marknadsöppnande samt graden av 
harmonisering mellan medlemsstaterna 
som utvecklas. Den ska säkerställa aktiv 
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respektive regleringsorgan. samverkan mellan medlemsstaternas 
respektive regleringsorgan.

Or. en

Motivering

Det är avgörande att man i denna omarbetning betonar betydelsen av att genomföra den inre 
marknaden inom järnvägssektorn, och för att kunna göra detta måste marknaden öppnas och 
en rättvis konkurrens införas.

Ändringsförslag 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska övervaka 
användningen av järnvägsnäten och 
utvecklingen av ramvillkor för 
järnvägssektorn, särskilt fastställande och 
uttag av infrastrukturavgifter, tilldelning av 
kapacitet, investeringar i 
järnvägsinfrastruktur, utveckling i fråga om 
järnvägstransporttjänsters priser och 
kvalitet, järnvägstransporttjänster som 
omfattas av avtal om allmän trafik, 
tillståndsgivning samt graden av 
harmonisering mellan medlemsstaterna 
som utvecklas. Den ska säkerställa aktiv 
samverkan mellan medlemsstaternas 
respektive regleringsorgan.

3. Kommissionen ska övervaka 
användningen av järnvägsnäten och 
utvecklingen av ramvillkor för 
järnvägssektorn, särskilt fastställande och 
uttag av infrastrukturavgifter, tilldelning av 
kapacitet, investeringar i 
järnvägsinfrastruktur, utveckling i fråga om 
järnvägstransporttjänsters priser och 
kvalitet, järnvägstransporttjänster som 
omfattas av avtal om allmän trafik, 
tillståndsgivning samt graden av 
harmonisering, särskilt avseende sociala 
rättigheter, mellan och inom
medlemsstaterna som utvecklas. Den ska 
säkerställa aktiv samverkan mellan 
medlemsstaternas respektive 
regleringsorgan.

Or. fr

Ändringsförslag 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om

4. Kommissionen ska regelbundet, och 
minst vart fjärde år, rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget preciserar hur ofta kommissionen ska rapportera till parlamentet och rådet 
om sitt arbete.

Ändringsförslag 469
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utvecklingen av den inre marknaden för 
järnvägstrafik,

a) utvecklingen av den inre marknaden för 
järnvägstrafik inklusive graden av 
marknadsöppnande,

Or. en

Ändringsförslag 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) arbetsvillkoren inom denna sektor för 
varje medlemsstat.

Or. de

Motivering

Oriktig konsolidering. Lydelsen överensstämmer med direktiv 2004/51/EG om ändring av 
rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar. Det måste också tas 
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hänsyn till de anställda i betänkandet, eftersom arbetstagarna i sista hand ju utgör nyckeln 
till ett ändamålsenligt, säkert och effektivt järnvägsväsen. Dessutom kunde man och borde 
man på detta sätt skapa ett redskap för uppnående av målen i Lissabonstrategin.

Ändringsförslag 471
Brian Simpson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska övervaka 
utvecklingen av underhållsmarknaderna 
och senast 2012 genomföra en studie för 
att utvärdera fördelarna med ett öppnande 
av underhållsmarknaderna. Studien bör 
analysera vilka effekter ett öppnande av 
marknaden för underhållstjänster kan få 
för järnvägsoperatörsmarknaden och för 
en ytterligare förenkling av tillträdet till 
järnvägsrelaterade tjänster för 
järnvägsoperatörer.

Or. en

Motivering

Man behöver titta på vilka möjligheter underhållsmarknaden har att göra stora 
effektivitetsvinster. Resultaten av studien och övervakningen av underhållsmarknaderna kan 
ge kommissionen underlag för eventuella regleringsåtgärder.

Ändringsförslag 472
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För kommissionens 
marknadsövervakning ska medlemsstaterna 
på årlig basis tillhandahålla den 
information som anges i bilaga IV samt 
alla andra erforderliga uppgifter som 

5. För kommissionens 
marknadsövervakning ska medlemsstaterna 
på årlig basis tillhandahålla den 
information som anges i bilaga IV samt 
alla andra erforderliga uppgifter som 
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begärs av kommissionen. begärs av kommissionen, i synnerhet:
a) graden av marknadsöppnande och 
rättvis konkurrens i varje medlemsstat

Or. en

Motivering

Det är avgörande att man i denna omarbetning betonar betydelsen av att genomföra den inre 
marknaden inom järnvägssektorn, och för att kunna göra detta måste marknaden öppnas och 
en rättvis konkurrens införas.

Ändringsförslag 473
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För kommissionens 
marknadsövervakning ska medlemsstaterna 
på årlig basis tillhandahålla den 
information som anges i bilaga IV samt 
alla andra erforderliga uppgifter som 
begärs av kommissionen.

5. För kommissionens 
marknadsövervakning ska medlemsstaterna 
på årlig basis tillhandahålla den 
information som anges i bilaga IV samt
alla andra erforderliga uppgifter som 
begärs av kommissionen.

Förteckning och offentliggörande av 
antalet klagomål, anmälningar och andra 
anmärkningar från järnvägsföretagens 
sida och innehållet i dem, samt av 
diskriminering eller andra ofördelaktiga 
åtgärder genom infrastrukturförvaltarna, 
de tidigare statsjärnvägarna eller de bolag 
som utgör efterföljarna till dem.

Or. de

Ändringsförslag 474
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För kommissionens 
marknadsövervakning ska medlemsstaterna 
på årlig basis tillhandahålla den 
information som anges i bilaga IV samt 
alla andra erforderliga uppgifter som 
begärs av kommissionen.

5. För kommissionens 
marknadsövervakning ska medlemsstaterna 
på årlig basis tillhandahålla den 
information som anges i bilaga IV samt 
alla andra erforderliga uppgifter som 
begärs av kommissionen:

a) Utveckling av järnvägstransporternas 
effektivitet och ersättning för allmän 
trafikplikt.
b) Järnvägsföretagens transportsättsandel 
av samtliga transporter.
c) Resurser och verksamhet som 
regleringsorganen ägnat åt sin funktion 
som besvärsorgan.
d) Relevant utveckling avseende 
omstrukturering av det nuvarande 
järnvägsföretaget och 
antagande/genomförande av nationella 
transportstrategier under det gångna året.
e) Viktiga utbildningsinitiativ / 
utbildningsåtgärder inom området 
järnvägstransport i en medlemsstat under 
det gångna året.
f) Sysselsättning och sociala förhållanden 
vid järnvägsföretag, hos 
infrastrukturförvaltare och i andra 
företag verksamma inom järnvägssektorn 
vid slutet av förra året.
g) Investeringar i nätet för 
höghastighetstrafik under det gångna 
året.
h) Järnvägsnätets längd vid slutet av det 
gångna året.
i) Avgifter för tillträde till järnvägsspår 
under det gångna året.
j) Förekomst av ett system för 
verksamhetsstyrning som inrättats i 
enlighet med artikel 35 i detta direktiv.
k) Antal aktiva tillstånd som utfärdats av 
den behöriga nationella myndigheten.
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l) Status för ERTMS-utbyggnad.
m) Antal tillbud, olyckor och allvarliga 
olyckor, i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/49/EG, som inträffat i 
järnvägsnätet under det gångna året.
n) Andra relevanta utvecklingar.

Or. en

Ändringsförslag 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 476
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett järnvägsföretag ska vara berättigat att
ansöka om tillstånd i den medlemsstat där 
det är etablerat, under förutsättning att 
medlemsstater eller medborgare i 

1. Ett järnvägsföretag ska vara berättigat att 
ansöka om tillstånd i den medlemsstat där 
det är etablerat. En medlemsstat ska fatta 
beslut om en ansökan om tillstånd från ett 
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medlemsstater sammanlagt äger mer än 
50 % av detta järnvägsföretag och i 
praktiken kontrollerar det, antingen direkt 
eller indirekt via ett eller flera 
mellanliggande företag, om inte annat 
föreskrivs i en överenskommelse med ett 
tredjeland i vilken unionen är en part.

järnvägsföretag som är etablerat inom 
dess territorium i de fall där 
järnvägsföretaget ägs till mer än 50 % av
tredje parts intressen utanför EU och där 
sådan tredje part i praktiken kontrollerar 
det, antingen direkt eller indirekt via ett 
eller flera mellanliggande företag.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag syftar till att skydda järnvägsföretag i länder som gränsar till 
tredjeland från överväldigande tryck från järnvägsföretag i tredjeland som agerar på ett 
konkurrenshämmande sätt gentemot operatörer i EU. En omformulering (med ett tydligt 
omnämnande av att detta rör tredje parts intressen) av texten kommer att ge medlemsstaterna 
den yttersta rätten att invända mot en ansökan om tillstånd från tredje parts intressen. De 
kriterier som kommissionen föreslagit har behållits.

Ändringsförslag 477
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett järnvägsföretag ska vara berättigat att 
ansöka om tillstånd i den medlemsstat där 
det är etablerat, under förutsättning att 
medlemsstater eller medborgare i 
medlemsstater sammanlagt äger mer än 
50 % av detta järnvägsföretag och i 
praktiken kontrollerar det, antingen direkt 
eller indirekt via ett eller flera 
mellanliggande företag, om inte annat 
föreskrivs i en överenskommelse med ett 
tredjeland i vilken unionen är en part.

1. Ett järnvägsföretag ska vara berättigat att 
ansöka om tillstånd i den medlemsstat där 
det är etablerat.

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inga ytterligare rättsliga klargöranden utan försvårar i 
stället förståelsen.
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Ändringsförslag 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett järnvägsföretag ska vara berättigat att 
ansöka om tillstånd i den medlemsstat där 
det är etablerat, under förutsättning att 
medlemsstater eller medborgare i 
medlemsstater sammanlagt äger mer än 
50 % av detta järnvägsföretag och i 
praktiken kontrollerar det, antingen direkt 
eller indirekt via ett eller flera 
mellanliggande företag, om inte annat 
föreskrivs i en överenskommelse med ett 
tredjeland i vilken unionen är en part.

1. Ett järnvägsföretag från tredjeland ska 
vara berättigat att ansöka om tillstånd i en
medlemsstat där det är etablerat i de fall 
där detta tredjeland ger liknande 
rättigheter till europeiska järnvägsföretag, 
om inte annat föreskrivs i en 
överenskommelse med ett tredjeland i 
vilken unionen är en part.

Or. en

Motivering

Genom omformuleringen införs kriteriet för ömsesidighet.

Ändringsförslag 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att närmare 
specificera det förfarande som ska följas 
för tillämpningen av denna artikel, 
inklusive användningen av en gemensam 
mall för tillstånd. Dessa åtgärder, som är 
avsedda att säkerställa genomförandet av 
detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas 
som genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63.3.

5. Kommissionen ska anta 
genomförandeåtgärder för att närmare 
specificera det förfarande som ska följas 
för tillämpningen av denna artikel, 
inklusive användningen av en gemensam 
mall för tillstånd. Dessa åtgärder, som är 
avsedda att säkerställa genomförandet av 
detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas 
som genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63.3.
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Or. en

Motivering

Förfaranden och kriterier som de nationella myndigheterna ska följa är mycket viktiga för att 
kunna säkerställa en enhetlig ram. Därför vore det bättre att stärka tidsplaneringen för när 
de ska antas.

Ändringsförslag 480
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) inte har dömts för allvarlig eller 
upprepad underlåtenhet att uppfylla 
skyldigheter enligt social- eller 
arbetsrättslig lagstiftning, inklusive 
skyldigheter enligt lagstiftningen om 
arbetarskydd, eller skyldigheter enligt 
tullagstiftning när det gäller ett företag som 
önskar bedriva gränsöverskridande 
godstransporter som ska genomgå 
tullförfaranden.

d) inte har dömts för någon underlåtenhet 
att uppfylla skyldigheter enligt social- eller 
arbetsrättslig lagstiftning, inklusive 
skyldigheter enligt säkerhetsbestämmelser, 
lagstiftningen om säkerhet och 
arbetarskydd, eller skyldigheter enligt 
tullagstiftning när det gäller ett företag som 
önskar bedriva gränsöverskridande 
godstransporter som ska genomgå 
tullförfaranden.

Or. en

Motivering

Det ska anses vara viktigt att säkerhetsbestämmelser respekteras.

Ändringsförslag 481
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

En väsentlig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven på yrkesmässig kompetens är 
uppfyllda då det järnvägsföretag som 
ansöker om tillstånd kan visa att det 
förfogar eller kommer att förfoga över en 
ledningsorganisation som har den kunskap 
eller erfarenhet som är nödvändig för att 
utöva en säker och pålitlig operativ 
kontroll och tillsyn över den typ av 
verksamhet som specificeras i tillståndet.

Kraven på yrkesmässig kompetens är 
uppfyllda då det järnvägsföretag som 
ansöker om tillstånd kan visa att det
förfogar över en ledningsorganisation som 
har den kunskap eller erfarenhet som är 
nödvändig för att utöva en säker och 
pålitlig operativ kontroll och tillsyn över 
den typ av verksamhet som specificeras i 
tillståndet. Hit hör också intyg över att 
personalen fått nödvändig utbildning, 
vilka certifierats av offentlig instans, samt 
lämplighetsintyg och behörighetsbevis. 
Företaget ska ytterligare påvisa att det 
innehar ett säkerhetsintyg i enlighet med 
artikel 10 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/49/EG av den 
29 april 2004 om säkerhet på 
gemenskapens järnvägar1.
_____________
EGT L 220, 21.6.2004, s. 16.

Or. de

Motivering

Genom denna ändring kommer inte längre den driftsansvarige vid järnvägsföretaget att 
ensam kunna bestämma om hur utbildningen ska gestaltas. Ändringen bör dessutom skapa 
garantier för att personalen innehar alla lämplighetsintyg (hälsa, psykisk stresstålighet osv.) 
och behörighetsbevis (examen, lokförarbevis, linjekännedom osv.). Dessutom bör ett 
järnvägsföretag uppfylla alla krav redan innan det får tillträde till marknaden.
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Ändringsförslag 483
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven på yrkesmässig kompetens är 
uppfyllda då det järnvägsföretag som 
ansöker om tillstånd kan visa att det 
förfogar eller kommer att förfoga över en 
ledningsorganisation som har den kunskap 
eller erfarenhet som är nödvändig för att
utöva en säker och pålitlig operativ 
kontroll och tillsyn över den typ av 
verksamhet som specificeras i tillståndet.

Kraven på yrkesmässig kompetens är 
uppfyllda då det järnvägsföretag som 
ansöker om tillstånd kan visa att det 
förfogar eller kommer att förfoga över en 
ledningsorganisation som har den kunskap 
eller erfarenhet som är nödvändig för att 
utöva en säker och pålitlig operativ 
kontroll och tillsyn över den typ av 
verksamhet som specificeras i tillståndet.
Sökanden ska också kunna visa innehav 
av ett säkerhetsintyg i enlighet med 
artikel 10 i direktiv 2004/49 när ansökan 
läggs fram.

Or. en

Motivering

Innehav av ett säkerhetsintyg är ett krav.

Ändringsförslag 484
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
kapitel III i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1371/2007 ska ett 
järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat 
för att enligt nationell och internationell 
lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i 
händelse av olyckor, särskilt avseende 
gods, post eller tredje part.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
kapitel III i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1371/2007 ska ett 
järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat
eller ha garantier på marknadsmässiga 
villkor för att enligt nationell och 
internationell lagstiftning täcka sin 
ansvarsskyldighet i händelse av olyckor, 
särskilt avseende gods, post eller tredje 
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part.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 485
Ismail Ertug

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
kapitel III i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1371/2007 ska ett 
järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat 
för att enligt nationell och internationell 
lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i 
händelse av olyckor, särskilt avseende 
gods, post eller tredje part.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
kapitel III i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1371/2007 ska ett 
järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat 
för att enligt nationell och internationell 
lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i 
händelse av olyckor, särskilt avseende 
gods, post eller tredje part. Den högsta 
täckningen ska då uppgå till 100 miljoner 
EUR per år och per olycka. Om trafiken 
utförs av annan än järnvägsföretaget ska 
uppdragstagaren påvisa att den har 
täckning som motsvarar 
försäkringsbeloppet, samt erlagt alla i 
nationell lagstiftning föreskrivna 
socialavgifter.

Or. de

Motivering

Här görs det klart att också företag som hyr ut personal måste ha nödvändig 
försäkringstäckning.

Ändringsförslag 486
Brian Simpson
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Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
kapitel III i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1371/2007 ska ett 
järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat 
för att enligt nationell och internationell 
lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i 
händelse av olyckor, särskilt avseende 
gods, post eller tredje part.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
kapitel III i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1371/2007 ska ett 
järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat 
eller ha motsvarande garantier och 
ordningar som godkänts av 
regleringsorganet för att enligt nationell 
och internationell lagstiftning täcka sin 
ansvarsskyldighet i händelse av olyckor, 
särskilt avseende gods, post eller 
tredje part.

Or. en

Motivering

Särskild hänsyn bör tas till museijärnvägar som använder det nationella järnvägsnätet efter 
godkännande av det nationella regleringsorganet.

Ändringsförslag 487
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan hinder av punkt 1, i fall där ett 
tillstånd tillfälligt dragits in eller återkallats 
på grund av bristande efterlevnad av kravet 
på ekonomisk förmåga, får 
tillståndsmyndigheten bevilja ett tillfälligt 
tillstånd medan järnvägsföretaget 
omorganiseras, förutsatt att säkerheten inte 
äventyras. Ett tillfälligt tillstånd kan 
emellertid inte vara giltigt för mer än sex 
månader från den dag det beviljades.

3. Utan hinder av punkt 1, i fall där ett 
tillstånd tillfälligt dragits in eller återkallats 
på grund av bristande efterlevnad av kravet 
på ekonomisk förmåga, får 
tillståndsmyndigheten bevilja ett tillfälligt 
tillstånd medan järnvägsföretaget 
omorganiseras, förutsatt att säkerheten inte 
äventyras och att företaget, för det 
tillfälliga tillståndets löptid, till fullo har 
betalat alla innestående skatter och 
sociala avgifter som följer av dess 
verksamhet. Ett tillfälligt tillstånd kan 
emellertid inte vara giltigt för mer än sex 
månader från den dag det beviljades.
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Or. ro

Motivering

Det är viktigt att tillfälliga tillstånd beviljas medan järnvägsföretaget omorganiseras, 
förutsatt att säkerheten inte äventyras och att företaget, för det tillfälliga tillståndets löptid, 
till fullo har betalat alla innestående skatter och sociala avgifter som följer av dess 
verksamhet.

Ändringsförslag 488
Ismail Ertug

Förslag till direktiv
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
1. Utöver kraven i detta direktiv ska 
järnvägsföretagen också följa 
bestämmelser i nationella lagar och andra 
författningar som är förenliga med 
gemenskapens lagstiftning och som 
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. 
Detta gäller framför allt:
a) specifika tekniska och operationella 
krav för järnvägstrafik,
b) säkerhetskrav som gäller för personal, 
rullande materiel och företagets interna 
organisation,
c) bestämmelser om hälsa, säkerhet, 
sociala förhållanden och arbetstagares 
och konsumenters rättigheter,
d) krav som gäller för alla företag i den 
relevanta järnvägssektorn och som är 
avsedda att erbjuda konsumenterna 
fördelar eller skydd.
2. Ett järnvägsföretag kan när som helst 
rådfråga kommissionen om huruvida 
kraven i den nationella lagstiftningen är 
förenliga med gemenskapslagstiftningen 
och huruvida kraven tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.
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Om kommissionen anser att 
bestämmelserna i detta direktiv inte följts 
ska den utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 258 i fördraget 
yttra sig om den korrekta tolkningen av 
direktivet.

Or. de

Motivering

Här får den lydelse som funnits från början stå kvar. I princip är det skäl att med 
tillfredsställelse hälsa avsikten att av omsorg om ett gemensamt Europa begränsa 
bestämmelserna i nationell lagstiftning. Detta kan emellertid inte ske förrän det finns 
bindande, allmängiltiga och harmoniserade europeiska normer (såsom TSD, alltså de 
tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet) i hela Europa. Om denna artikel skulle 
bortfalla skulle det leda till bristande säkerhet. Artikel 226 motsvarar artikel 258 i fördraget 
om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 489
Ismail Ertug

Förslag till direktiv
Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24b
Järnvägsföretagen ska respektera de 
tillämpliga överenskommelser om 
gränsöverskridande järnvägstransporter 
som är i kraft i de medlemsstater där de 
bedriver verksamhet. De ska även iaktta 
gällande tull- och skattebestämmelser.

Or. de

Motivering

Här får den lydelse som funnits från början stå kvar. I princip är det skäl att med 
tillfredsställelse hälsa avsikten att av omsorg om ett gemensamt Europa begränsa 
bestämmelserna i nationell lagstiftning. Detta kan emellertid inte ske förrän det finns 
bindande, allmängiltiga och harmoniserade europeiska normer (såsom TSD, alltså de 
tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet) i hela Europa. Om denna artikel skulle 
bortfalla skulle det leda till bristande säkerhet.
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Ändringsförslag 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Infrastrukturförvaltaren ska efter samråd 
med berörda parter, inklusive det 
regleringsorgan som avses i artikel 55, 
upprätta och offentliggöra en beskrivning 
av järnvägsnätet som kan erhållas till en 
avgift som inte får överstiga kostnaden för 
offentliggörandet av beskrivningen. 
Beskrivningen av järnvägsnätet ska 
offentliggöras på minst två av unionens 
officiella språk. Innehållet i beskrivningen 
av järnvägsnätet ska göras tillgängligt 
gratis i elektroniskt format via Europeiska 
järnvägsbyråns webbportal.

1. Infrastrukturförvaltaren ska efter samråd 
med berörda parter, inklusive det 
regleringsorgan som avses i artikel 55, 
upprätta och offentliggöra en beskrivning 
av järnvägsnätet som kan erhållas till en 
avgift som inte får överstiga kostnaden för 
offentliggörandet av beskrivningen. 
Beskrivningen av järnvägsnätet ska 
offentliggöras på minst tre av 
kommissionens arbetsspråk. Innehållet i 
beskrivningen av järnvägsnätet ska göras 
tillgängligt gratis i elektroniskt format via 
Europeiska järnvägsbyråns webbportal.

Or. fr

Ändringsförslag 491
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Infrastrukturförvaltaren ska efter samråd 
med berörda parter, inklusive det 
regleringsorgan som avses i artikel 55, 
upprätta och offentliggöra en beskrivning 
av järnvägsnätet som kan erhållas till en 
avgift som inte får överstiga kostnaden för 
offentliggörandet av beskrivningen. 
Beskrivningen av järnvägsnätet ska 
offentliggöras på minst två av unionens 
officiella språk. Innehållet i beskrivningen 
av järnvägsnätet ska göras tillgängligt 
gratis i elektroniskt format via Europeiska 

1. Infrastrukturförvaltaren ska efter samråd 
med berörda parter, inklusive det 
regleringsorgan som avses i artikel 55, 
upprätta och offentliggöra en beskrivning 
av järnvägsnätet som kan erhållas till en 
avgift som inte får överstiga kostnaden för 
offentliggörandet av beskrivningen. 
Beskrivningen av järnvägsnätet ska 
offentliggöras på minst två av unionens 
officiella språk. Innehållet i beskrivningen 
av järnvägsnätet ska göras tillgängligt 
gratis i elektroniskt format på den 
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järnvägsbyråns webbportal. gemensamma webbportal som 
infrastrukturförvaltarna ska upprätta 
inom ramen för samarbetet enligt 
artiklarna 37 och 40.

Or. nl

Ändringsförslag 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 493
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

En väsentlig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 494
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ramverket och reglerna för fastställande 
och uttag av avgifter offentliggörs i 
beskrivningen av järnvägsnätet.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ramverket och reglerna för fastställande 
och uttag av avgifter offentliggörs i 
beskrivningen av järnvägsnätet.

I de fall som är ett resultat av 
konkurrensförhållandena med tredjeland 
ska principerna och reglerna för 
fastställande och uttag av avgifter inte 
offentliggöras i beskrivningen av 
järnvägsnätet, utan offentliggörs i stället 
separat senast tre månader före den dag 
då den nya tidtabellen träder i kraft.

Or. en

Motivering

Enligt detta direktiv ska principerna och reglerna för fastställande och uttag av avgifter 
offentliggöras mycket tidigare än vad som är rådande praxis. Detta innebär att 
konkurrerande infrastrukturförvaltare i tredjeland i förväg kommer att känna till 
avgiftsnivåerna och kan anpassa sina egna avgifter (t.ex. för transporter via Vitryssland eller 
Ukraina) därefter (till en lägre nivå). Till följd av detta försätts infrastrukturförvaltare och 
järnvägsföretag i EU i en ofördelaktig situation.

Ändringsförslag 495
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastrukturförvaltaren ska fastställa och Infrastrukturförvaltaren ska fastställa och 
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uppbära avgiften för utnyttjande av 
infrastruktur.

uppbära avgiften för utnyttjande av 
infrastruktur om inte det nationella 
parlamentet har befogenhet att fastställa 
den i enlighet med författningsrätten.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater är det det nationella parlamentet som i enlighet med författningsrätten 
är det behöriga organet för att fastställa avgifterna för olika transportsätt. Detta 
ändringsförslag syftar till att införa denna möjlighet på samma sätt som Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter.

Ändringsförslag 496
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
infrastrukturförvaltarna samarbetar för att 
möjliggöra tillämpning av effektiva 
avgiftssystem för järnvägstrafiktjänster 
som utnyttjar mer än ett järnvägsnät.
Infrastrukturförvaltare ska särskilt verka 
för att säkerställa största möjliga 
konkurrenskraft för internationell 
järnvägstrafik och effektiv användning av 
järnvägsnäten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
infrastrukturförvaltarna samarbetar för att 
möjliggöra tillämpning av effektiva 
avgiftssystem för järnvägstrafiktjänster 
som utnyttjar mer än ett järnvägsnät.

Or. en

Motivering

Överflödig formulering; dessa målsättningar förekommer genomgående i direktivet, i 
synnerhet i artikel 26 om ett effektivt utnyttjande av infrastrukturkapacitet, som även omfattar 
internationella tjänster.

Ändringsförslag 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin



AM\870643SV.doc 25/160 PE467.167v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
genomförandet av punkt 1 genom ett avtal 
mellan den behöriga myndigheten och 
infrastrukturförvaltaren för en period på 
minst fem år varigenom den statliga
finansieringen tilldelas.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
genomförandet av punkt 1 genom ett avtal 
mellan den behöriga myndigheten och 
infrastrukturförvaltaren för en period på 
minst fem år varigenom den statliga 
finansieringen tilldelas och vägledning om 
vägtullnivåerna tillhandahålls.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att i de fleråriga avtalen inbegripa vägledning i fråga om 
vägtullar för att skapa förutsägbarhet på medellång sikt för järnvägsföretag.

Ändringsförslag 498
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det redan finns ett avtal mellan 
medlemsstaten och 
infrastrukturförvaltaren vid den tidpunkt 
då detta direktiv träder i kraft, ska detta 
avtal undantas från tillämpningen av 
punkterna 3, 4 och 5 samt bilaga VII tills 
avtalet upphör att gälla, eller åtminstone 
under en period på fem år efter det datum 
vid vilket berörda medlemsstat införlivat 
denna text. 

Or. en

Motivering

Det krävs ett förtydligande för att undvika att de ändrade bestämmelserna tillämpas på 
befintliga avtal vid den tidpunkt då direktivet träder i kraft enligt artikel 68. Ytterligare krav 
ska endast behöva tillämpas inom ramen för ett uppföljningsavtal varvid man bör beakta den 
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period på fem år räknat från det datum då texten införlivades i medlemsstatens lagstiftning 
enligt artikel 66.

Ändringsförslag 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grundläggande principer och parametrar 
i sådana avtal fastställs i bilaga VII, 
vilken får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 500
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grundläggande principer och parametrar i 
sådana avtal fastställs i bilaga VII, vilken 
får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 60.

Grundläggande principer och parametrar i 
sådana avtal fastställs i bilaga VII.

Or. en
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Motivering

En viktig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 501
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det regleringsorgan som avses i artikel 55 
ska bedöma huruvida 
infrastrukturförvaltarens planerade 
inkomster på medellång till lång sikt är 
lämpliga för att man ska kunna uppnå de 
överenskomna prestandamålen, och ska 
utfärda relevanta rekommendationer, 
senast en månad innan avtalet 
undertecknas.

utgår

Or. en

Motivering

Regleringsorganet har rollen som skiljedomare. Bedömningen av inkomsternas lämplighet för 
att uppnå överenskomna prestandamål enligt avtalet faller inom ramen för den 
kontrollbehörighet som innehas av det politiska organ i medlemsstaten som undertecknat 
avtalet.  

Ändringsförslag 502
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det regleringsorgan som avses i artikel 55 
ska bedöma huruvida 
infrastrukturförvaltarens planerade 
inkomster på medellång till lång sikt är 
lämpliga för att man ska kunna uppnå de 
överenskomna prestandamålen, och ska 

utgår
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utfärda relevanta rekommendationer, 
senast en månad innan avtalet 
undertecknas.

Or. en

Ändringsförslag 503
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ge 
motiveringar till regleringsorganet om 
den har för avsikt att frångå dessa 
rekommendationer.

utgår

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten ska lämna ett svar till det behöriga politiska organet i 
medlemsstaten som ansvarar för att fastställa överensstämmelsen med avtalet.  

Ändringsförslag 504
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ge 
motiveringar till regleringsorganet om 
den har för avsikt att frångå dessa 
rekommendationer.

utgår

Or. en



AM\870643SV.doc 29/160 PE467.167v01-00

SV

Ändringsförslag 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revideringen av avtalet får inte påbörjas 
förrän regleringsmyndigheten har gett sitt 
samtycke. Regleringsmyndigheten ska 
kontrollera att revideringen är nödvändig 
och av brådskande natur liksom det nya 
avtalets finansiella struktur. 
Medlemsstaterna ska samråda med 
berörda, intresserade parter minst en 
månad innan revideringen av avtalet 
undertecknas och offentliggöra 
dokumentet senast en månad efter 
ingåendet av det.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förhindra en överdriven användning av möjligheten att 
revidera de fleråriga avtalen före deras utgång.

Ändringsförslag 506
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastruktur och av anläggningar 
för tjänster ska betalas till 
infrastrukturförvaltaren respektive 
tjänsteleverantören och användas för att 
finansiera deras verksamheter.

1. Avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastruktur och av anläggningar 
för järnvägstjänster ska betalas till 
infrastrukturförvaltaren respektive 
leverantören av järnvägstjänster.

Or. en
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Motivering

Överflödig formulering. I en lagtext bör man inte spekulera i orsakerna till varför en avgift 
behövs och betalas.   

Ändringsförslag 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna bör försäkra sig om 
att de skatter och avgifter som gäller för 
nationellt infrastrukturtillträde och för 
nödvändiga anläggningar endast tas ut på 
ett sätt som är rättvist i förhållande till 
liknande skatter och avgifter inom andra 
transportslag. Kommissionen bör 
övervaka tillämpningen av denna princip i 
syfte att undvika snedvridning av 
marknaden. 

Or. en

Motivering

Det har nyligen förekommit fall där ändringar i yrkesrelaterad skattelagstiftning i ett land 
har medfört att ifrågavarande land börjat uppbära passagerarvagnskatt av alla 
järnvägsföretag som bedriver trafik inom dess territorium. Detta har lett till en allmän 
prishöjning när det gäller gränsöverskridande passagerartrafik. 

Ändringsförslag 508
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 
fastställas till den kostnad som uppstår som 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 
fastställas till den kostnad som uppstår som 
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en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII.

en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII.

För att uppnå full kostnadstäckning för 
infrastrukturförvaltarens kostnader får en 
medlemsstat, om marknaden kan tåla 
detta, fastställa prishöjningar på grundval 
av principer om effektivitet, öppenhet och 
icke-diskriminering, samtidigt som största 
möjliga konkurrenskraft säkerställs, 
särskilt för internationell järnvägstrafik. 
Avgiftssystemet ska respektera de 
produktivitetsökningar som 
järnvägsföretagen uppnått.
Avgifternas nivå får dock inte sättas så 
högt att de marknadssegment som kan 
betala åtminstone den kostnad som 
uppstår som en direkt följd av driften av 
tågtrafiken, plus ett vinstuttag som 
marknaden kan bära, hindras från att 
använda infrastrukturen.
Medlemsstaterna ska, innan de 
godkänner nämnda prishöjningar, 
bedöma prishöjningarnas relevans för 
specifika marknadssegment och beakta 
åtminstone de tjänster som anges i 
punkt 3 i bilaga VIII och behålla dem 
som är relevanta. Den förteckning över 
marknadssegment som fastställts av 
infrastrukturförvaltaren ska åtminstone 
omfatta följande segment: godstrafik, 
persontrafik inom ramen för ett avtal om 
allmänna tjänster samt övrig persontrafik. 
Infrastrukturförvaltare får ytterligare dela 
upp marknadssegment.
Marknadssegment inom vilka 
järnvägsföretag för närvarande inte 
bedriver trafik, men inom vilka de kan 
komma att tillhandahålla tjänster under 
giltighetstiden för avgiftssystemet, ska 
också fastställas. Infrastrukturförvaltaren 
ska inte inkludera en prishöjning i 
avgiftssystemet för dessa 
marknadssegment. 
Förteckningen över marknadssegment 
ska offentliggöras i beskrivningen av 
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järnvägsnätet och den ska ses över minst 
vart femte år.

Or. en

Motivering

Infrastrukturavgifter som fastställs till samma nivå som de direkta kostnaderna kan inte täcka 
infrastrukturförvaltarens alla utgifter. Därför ska den avgiftsnivå som marknaden kan tåla 
avseende varje marknadssegment inte ses som ett undantag, utan som den grundläggande 
principen för uttag av avgifter. Som en följd av detta ska stycket om prishöjningar flyttas från 
artikel 32.1 (Undantag från principerna för avgifter) till artikel 31.3 (Principer för 
fastställande och uttag av avgifter). Medlemsstaterna bör själva få bedöma prishöjningarnas 
relevans för specifika marknadssegment.

Ändringsförslag 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 
fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 
fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII. Med undantag för det fall som 
anges i punkt 5 får 
infrastrukturförvaltaren inte tillämpa en 
vägtullnivå som överstiger de totala 
infrastrukturkostnaderna per 
marknadssegment.

Or. fr

Motivering

Väggtullnivån får inte överstiga kostnaden för att täcka de totala infrastrukturkostnaderna 
per marknadssegment. Detta är nödvändigt för att förhindra att det inrättas tvetydiga 
mekanismer för korssubventionering och för att viss trafik ska förbli lönsam.



AM\870643SV.doc 33/160 PE467.167v01-00

SV

Ändringsförslag 510
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 
fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 
fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII. Medlemsstaterna får inte 
tillämpa detta krav på godstransporter till 
eller från tredjeländer i ett nätverk vars 
spårvidd skiljer sig från den normala 
inom järnvägsnätet i EU.

Or. en

Ändringsförslag 511
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 
fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 
fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII.

När det gäller godstransporter från och 
till tredjeländer i ett nätverk vars spårvidd 
skiljer sig från den normala inom 
järnvägsnätet i EU får 
infrastrukturförvaltare fastställa högre 
avgifter för att uppnå full 
kostnadstäckning för sina kostnader.  

Or. en
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Motivering

Gods som transporteras per järnväg via de baltiska länderna kommer huvudsakligen från 
tredjeländer. Kommissionens förslag begränsar på ett betydande sätt 
infrastrukturförvaltarnas möjligheter att uppnå full kostnadstäckning för sina kostnader och 
investera i utvecklingen av järnvägsnätet. Som en följd av kommissionens förslag skulle EU:s 
skattebetalare subventionera infrastruktur som huvudsakligen utnyttjas för transport av gods 
som har sitt ursprung i tredjeländer. Tredje parter skulle dra mest nytta av den modell som 
föreslås av kommissionen.

Ändringsförslag 512
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för minimipaketet
fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 
artikel 32 ska avgiften för driftpaketet, som 
fastställs i bilaga III, och för spårtillträdet 
till berörda järnvägsanläggningar, 
fastställas till den kostnad som uppstår som 
en direkt följd av den tågtrafik som 
bedrivs, i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIII. Med undantag av 
ändringarna i bestämmelserna om buller 
och i de miljörelaterade kraven får 
infrastrukturavgifterna inte överstiga den 
totala infrastrukturkostnaden för varje 
enskilt marknadssegment på 
järnvägsområdet.  

Or. en

Motivering

Det behövs ett förtydligande avseende tillträde till de järnvägsanläggningar som anges i 
bilaga III. Vidare skyddas eventuella ändringar i enlighet med de bestämmelser som fastställs 
i punkt 5. 

Ändringsförslag 513
Gilles Pargneaux
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Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionen ska inte i onödan utnyttja sina befogenheter att ingripa i nationella 
järnvägsfrågor.

Ändringsförslag 514
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

utgår

Or. en

Motivering

En viktig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen
för godstransport på väg ska 

5. När en medlemsstat tillämpar
avgiftsuttag för andra transportslag för
kostnaden för bullereffekter i enlighet med
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infrastrukturavgifterna modifieras för att ta 
hänsyn till kostnaden för bullereffekter 
som orsakas av tågdriften i enlighet med
punkt 2 i bilaga VIII.

unionslagstiftningen ska 
infrastrukturavgifterna i denna 
medlemsstat modifieras för att ta hänsyn 
till kostnaden för bullereffekter som 
orsakas av tågdriften i enlighet med
punkt 2 i bilaga VIII.

Or. fr

Motivering

Även om bestämmelserna om internalisering av externa kostnader i det nya ”Eurovinjett”-
direktivet är frivilliga till sin karaktär, skulle en systematisk tillämpning av bestämmelserna i 
artikel 31.5 leda till illojal konkurrens mellan de olika transportslagen, särskilt mellan 
järnvägstransporter och transporter på väg.

Ändringsförslag 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen 
för godstransport på väg ska
infrastrukturavgifterna modifieras för att ta 
hänsyn till kostnaden för bullereffekter 
som orsakas av tågdriften i enlighet med 
punkt 2 i bilaga VIII.

5. Infrastrukturavgifterna ska modifieras
för att ta hänsyn till kostnaden för 
bullereffekter som orsakas av tågdriften i 
enlighet med punkt 2 i bilaga VIII.

Dessa ändringar ska vara 
inkomstneutrala förutsatt att den 
medlemsstat vars infrastruktur det gäller 
inte tillämpar bulleravgifter inom 
vägtransportsektorn.

Or. en

Motivering

För att uppnå konkurrens på lika villkor bör införandet av differentierade bulleravgifter gälla 
alla transportslag.  



AM\870643SV.doc 37/160 PE467.167v01-00

SV

Ändringsförslag 517
Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen
för godstransport på väg ska 
infrastrukturavgifterna modifieras för att ta
hänsyn till kostnaden för bullereffekter 
som orsakas av tågdriften i enlighet med 
punkt 2 i bilaga VIII.

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i en medlemsstats 
nationella lagstiftning för godstransport på 
väg ska infrastrukturavgifterna i den 
berörda medlemsstaten modifieras på ett 
sådant sätt, att det tas hänsyn till 
kostnaden för bullereffekter som orsakas 
av tågdriften i enlighet med punkt 2 i 
bilaga VIII.

Or. de

Motivering

Med denna lydelse skapas lika villkor för vartdera transportsättet.

Ändringsförslag 518
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen 
för godstransport på väg ska 
infrastrukturavgifterna modifieras för att ta 
hänsyn till kostnaden för bullereffekter 
som orsakas av tågdriften i enlighet med 
punkt 2 i bilaga VIII.

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts och är bindande för 
vägtransporter i unionslagstiftningen ska 
infrastrukturavgifterna modifieras i 
enlighet med detta för att ta hänsyn till 
kostnaden för bullereffekter som orsakas 
av tågdriften i enlighet med punkt 2 i 
bilaga VIII, och i syfte att uppmuntra till
efterhandsmontering av mindre bullersam 
utrustning på rullande materiel. 

Or. en
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Motivering

Uttag av bulleravgifter gäller både väg- och järnvägstransporter. Inom järnvägssektorn 
måste tillräckliga och effektiva investeringar göras.

Ändringsförslag 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen 
för godstransport på väg ska
infrastrukturavgifterna modifieras för att ta 
hänsyn till kostnaden för bullereffekter 
som orsakas av tågdriften i enlighet med 
punkt 2 i bilaga VIII.

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen 
för godstransport på väg får
infrastrukturavgifterna modifieras för att ta 
hänsyn till kostnaden för bullereffekter 
som orsakas av tågdriften.

Or. pl

Motivering

Det räcker inte med kompensation för investeringar i att järnvägsvagnar utrustas med system 
som har låga bullernivåer för att uppväga kostnaderna för detta. Direkt finansiering av att 
den rullande materielen eftermodifieras med sådana komponenter (bromsklossar av 
kompositmaterial) kan visa sig begränsa bullret effektivare än systemet med att 
infrastrukturförvaltarna tar ut olika höga avgifter. Om det antas en princip om sänkta 
tillträdesavgifter till infrastrukturen för rullande materiel med låga bullernivåer kan det 
samtidigt leda till att avgifterna höjs för operatörer som inte har sådan materiel.

Ändringsförslag 520
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen 
för godstransport på väg ska
infrastrukturavgifterna modifieras för att ta 

5. Infrastrukturavgifterna ska modifieras 
för att ta hänsyn till kostnaden för 
bullereffekter som orsakas av tågdriften i 
enlighet med punkt 2 i bilaga VIII.
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hänsyn till kostnaden för bullereffekter 
som orsakas av tågdriften i enlighet med 
punkt 2 i bilaga VIII.

Or. nl

Ändringsförslag 521
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 
bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen 
för godstransport på väg ska
infrastrukturavgifterna modifieras för att ta 
hänsyn till kostnaden för bullereffekter 
som orsakas av tågdriften i enlighet med 
punkt 2 i bilaga VIII.

5. När en medlemsstat, i enlighet med 
unionslagstiftningen, tillämpar avgiftsuttag 
för kostnaden för bullereffekter för 
godstransport på väg kan
infrastrukturavgifterna i denna 
medlemsstat modifieras för att ta hänsyn 
till kostnaden för bullereffekter som 
orsakas av tågdriften i enlighet med punkt 
2 i bilaga VIII.

Or. fr

Motivering

För att inte järnvägstransporter ska missgynnas måste internaliseringen av externa kostnader 
för järnvägen ske parallellt och på liknande villkor som de som gäller för andra 
transportslag, i detta fall transporter på väg.

Ändringsförslag 522
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana modifieringar av 
infrastrukturavgifterna ska tillåta 
kompensation för investeringar i 
eftermodifiering av järnvägsfordon med 
den mest ekonomiskt livskraftiga 
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bromsteknik som är tillgänglig och som 
har låga bullernivåer.

Or. fr

Motivering

Det bästa sättet att minska bullernivåerna är att installera bromssystem som har låga 
bullernivåer. Införandet av ett system med incitament bör främja en anpassning och 
modernisering av rullande materiel.

Ändringsförslag 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 2 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60, i 
synnerhet för att specificera faktorerna i 
differentierade infrastrukturavgifter.

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 524
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 2 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60, i 
synnerhet för att specificera faktorerna i 
differentierade infrastrukturavgifter.

utgår

Or. en

Motivering

En viktig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 2 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60, i 
synnerhet för att specificera faktorerna i 
differentierade infrastrukturavgifter.

Punkt 2 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60, i 
synnerhet för att specificera faktorerna i 
differentierade infrastrukturavgifter, 
förutsatt att detta inte snedvrider 
konkurrensen till nackdel för 
järnväggstransportsektorn.

Or. fr

Motivering

De bestämmelser som syftar till att integrera externa faktorer med koppling till buller får inte 
leda till en försämring av järnvägstransporternas konkurrenskraft i förhållande till andra 
transportslag.

Ändringsförslag 526
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastrukturavgifterna får ändras för att ta 
hänsyn till kostnaden för annan 
miljöpåverkan som driften av tåg 
förorsakar och som inte nämns i punkt 2 i 
bilaga VIII. Varje sådan ändring, som kan 
säkerställa internaliseringen av externa 
kostnader för luftföroreningar som släpps 
ut som ett resultat av tågdriften, ska 
differentieras i enlighet med påverkans 
omfattning.

Infrastrukturavgifterna får ändras för att ta 
hänsyn till kostnaden för annan 
miljöpåverkan som driften av tåg 
förorsakar och som inte nämns i punkt 2 i 
bilaga VIII. Varje sådan ändring, som kan 
säkerställa internaliseringen av externa 
kostnader för luftföroreningar som släpps 
ut och bullerbelastning som uppstår som 
ett resultat av tågdriften, ska differentieras i 
enlighet med påverkans omfattning.

Or. de

Ändringsförslag 527
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uttag av andra miljökostnader som 
resulterar i en ökning av de totala 
intäkterna för infrastrukturförvaltaren får 
ske endast under förutsättning att sådana 
uttag tillåts i unionslagstiftningen för
godstransport på väg. Om fastställande 
och uttag av dessa miljökostnader för 
godstransport på väg inte tillåts i 
unionslagstiftningen får sådana 
ändringar inte resultera i någon 
genomgripande förändring av de totala 
intäkterna för infrastrukturförvaltaren.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uttag av andra miljökostnader som 
resulterar i en ökning av de totala 
intäkterna för infrastrukturförvaltaren får 
ske endast under förutsättning att sådana
uttag tillåts i unionslagstiftningen för 
godstransport på väg. Om fastställande 
och uttag av dessa miljökostnader för 
godstransport på väg inte tillåts i 
unionslagstiftningen får sådana 
ändringar inte resultera i någon 
genomgripande förändring av de totala 
intäkterna för infrastrukturförvaltaren.

Uttag av andra miljökostnader bör vara 
inkomstneutrala för 
infrastrukturförvaltaren så länge som 
liknande uttag inte införs inom vägsektorn 
i ifrågavarande medlemsstat.

Or. en

Motivering

Internaliseringen av externa kostnader är en central fråga för EU:s transportpolitik. 
Lagstiftningen måste omfatta alla sektorer. Samtidigt bör järnvägssektorn tillåtas att ta de 
första stegen, dock på ett sådant sätt att det inte uppstår en konkurrensnackdel. 

Ändringsförslag 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fastställande och uttag av 
miljökostnader leder till extra intäkter ska 
medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter 
ska användas. De relevanta myndigheterna 
ska spara erforderliga uppgifter för att 
säkerställa att miljöavgifternas ursprung 
och användningen av dem kan spåras. 
Medlemsstaterna ska regelbundet 
informera kommissionen om detta.

Om fastställande och uttag av 
miljökostnader leder till extra intäkter ska 
medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter 
ska användas för att gynna 
transportsystemen. De relevanta 
myndigheterna ska spara erforderliga 
uppgifter för att säkerställa att 
miljöavgifternas ursprung och 
användningen av dem kan spåras. 
Medlemsstaterna ska regelbundet 
informera kommissionen om detta.

Or. fr
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Motivering

Direktivet bör innefatta en princip om att extra intäkter ska öronmärkas för transportsystem.

Ändringsförslag 530
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fastställande och uttag av 
miljökostnader leder till extra intäkter ska 
medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter 
ska användas. De relevanta myndigheterna 
ska spara erforderliga uppgifter för att 
säkerställa att miljöavgifternas ursprung 
och användningen av dem kan spåras. 
Medlemsstaterna ska regelbundet 
informera kommissionen om detta.

Om fastställande och uttag av 
miljökostnader leder till extra intäkter ska 
medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter 
ska användas för att utveckla 
järnvägssektorn. De relevanta 
myndigheterna ska spara erforderliga 
uppgifter för att säkerställa att 
miljöavgifternas ursprung och 
användningen av dem kan spåras. 
Medlemsstaterna ska regelbundet 
informera kommissionen om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 531
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fastställande och uttag av 
miljökostnader leder till extra intäkter ska 
medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter
ska användas. De relevanta myndigheterna 
ska spara erforderliga uppgifter för att 
säkerställa att miljöavgifternas ursprung 
och användningen av dem kan spåras. 
Medlemsstaterna ska regelbundet 
informera kommissionen om detta.

Om fastställande och uttag av 
miljökostnader leder till extra intäkter ska 
medlemsstaterna avsätta dessa intäkter till 
förbättringar av järnvägsinfrastrukturen. 
De relevanta myndigheterna ska spara 
erforderliga uppgifter för att säkerställa att 
miljöavgifternas ursprung och 
användningen av dem kan spåras. 
Medlemsstaterna ska regelbundet 
informera kommissionen om detta.
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Or. es

Motivering

Medlemsstaternas bristande investeringar i järnvägsinfrastruktur är ett allvarligt problem. 
Det är därför bra att de intäkter som genereras återinvesteras i förbättringar av 
infrastrukturen.

Ändringsförslag 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För att främja minskningen av buller 
vid källan bör EU:s regler för 
medfinansiering ändras så att 
medfinansiering av efterhandsmontering 
på rullande materiel tillåts, och regler för 
statligt stöd bör anpassas i enlighet med 
detta.

Or. en

Motivering

Uträkningar visar att betydande inbesparingar kan göras genom investering i senaste 
bullerminskande teknik vid källan i jämförelse med bullerskydd. Kostnaderna för ”källteknik” 
är tre till fyra gånger effektivare än skyddsåtgärder. 

Ändringsförslag 533
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Det tillhandahållande av tjänster som 
avses i punkt 2 i bilaga III ska inte 
omfattas av denna artikel. Den avgift som 
tas ut för sådana tjänster får dock under 
inga förhållanden överstiga kostnaden för 

utgår
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tillhandahållandet av tjänsten, plus en 
rimlig vinst.

Or. en

Motivering

Ingen åtskillnad ska göras i fråga om tillträde till och, vid behov, användning av de 
anläggningar för tjänster som anges i bilaga III. Varje tjänsteleverantör, inbegripet 
infrastrukturförvaltaren, ska ha rätt att erhålla avgiften för den tjänst som tillhandahållits. 

Ändringsförslag 534
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om de tjänster som i punkterna 3 och 4 
i bilaga III anges som tilläggstjänster 
eller extra tjänster endast tillhandahålls 
av en leverantör ska den avgift som tas ut 
för denna tjänst inte överstiga kostnaden 
för att tillhandahålla tjänsten, plus en 
rimlig vinst.

utgår

Or. en

Motivering

Ingen åtskillnad ska göras i fråga om tillträde till och, vid behov, användning av de 
anläggningar för tjänster som anges i bilaga III. Varje tjänsteleverantör, inbegripet 
infrastrukturförvaltaren, ska ha rätt att erhålla avgiften för den tjänst som tillhandahållits. 

Ändringsförslag 535
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå full kostnadstäckning för 
infrastrukturförvaltarens kostnader får 

utgår
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medlemsstaterna, om marknaden kan tåla 
detta, fastställa prishöjningar på grundval 
av principer om effektivitet, öppenhet och 
icke-diskriminering, samtidigt som största 
möjliga konkurrenskraft säkerställs, 
särskilt för internationella 
godstransporter med järnväg. 
Avgiftssystemet ska respektera de 
produktivitetsökningar som 
järnvägsföretagen uppnått.
Avgifternas nivå får dock inte sättas så 
högt att de marknadssegment som kan 
betala åtminstone den kostnad som 
uppstår som en direkt följd av driften av 
tågtrafiken, plus ett vinstuttag som 
marknaden kan bära, hindras från att 
använda infrastrukturen.
Dessa marknadssegment ska fastställas i 
enlighet med de kriterier som fastläggs i
punkt 3 i bilaga VIII efter 
förhandsgodkännande från 
regleringsorganet. För marknadssegment 
där det inte finns någon trafik får 
prishöjningar inte inkluderas i 
avgiftssystemet.
Punkt 3 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

Or. en

Motivering

Infrastrukturavgifter som fastställs till samma nivå som de direkta kostnaderna kan inte täcka 
infrastrukturförvaltarens alla utgifter. Därför ska den avgiftsnivå som marknaden kan tåla 
avseende för varje marknadssegment inte ses som ett undantag, utan som den grundläggande 
principen för uttag av avgifter. Som en följd av detta ska stycket om prishöjningar flyttas från 
artikel 32.1 (Undantag från principerna för avgifter) till artikel 31.3 (Principer för 
fastställande och uttag av avgifter).   

Ändringsförslag 536
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå full kostnadstäckning för 
infrastrukturförvaltarens kostnader får 
medlemsstaterna, om marknaden kan tåla 
detta, fastställa prishöjningar på grundval 
av principer om effektivitet, öppenhet och 
icke-diskriminering, samtidigt som största 
möjliga konkurrenskraft säkerställs, 
särskilt för internationella 
godstransporter med järnväg.
Avgiftssystemet ska respektera de 
produktivitetsökningar som 
järnvägsföretagen uppnått.

1. För att uppnå full kostnadstäckning för 
infrastrukturförvaltarens kostnader får 
medlemsstaterna tillåta att 
infrastrukturförvaltaren, i fråga om vilket 
marknadssegment som helst, och om 
berörda marknadssegment kan tåla detta, 
fastställer en prishöjning på grundval av 
principer om effektivitet, öppenhet och 
icke-diskriminering, samtidigt som största 
möjliga konkurrenskraft inom 
järnvägssektorn säkerställs.

Or. en

Ändringsförslag 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå full kostnadstäckning för 
infrastrukturförvaltarens kostnader får 
medlemsstaterna, om marknaden kan tåla 
detta, fastställa prishöjningar på grundval 
av principer om effektivitet, öppenhet och 
icke-diskriminering, samtidigt som största 
möjliga konkurrenskraft säkerställs, 
särskilt för internationella godstransporter 
med järnväg. Avgiftssystemet ska 
respektera de produktivitetsökningar som 
järnvägsföretagen uppnått.

1. För att uppnå full kostnadstäckning för 
infrastrukturförvaltarens kostnader får 
medlemsstaterna, om marknadssegmentet
kan tåla detta, ge infrastrukturförvaltaren 
tillåtelse att införa prishöjningar på 
grundval av principer om effektivitet, 
öppenhet och icke-diskriminering, 
samtidigt som största möjliga 
konkurrenskraft säkerställs, särskilt för 
internationella godstransporter med 
järnväg. Avgiftssystemet ska respektera de 
produktivitetsökningar som 
järnvägsföretagen uppnått.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra de olika aktörernas roller och säkerställa att detta 
förfarande tillämpas för varje marknadssegment.
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Ändringsförslag 538
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppnå full kostnadstäckning för 
infrastrukturförvaltarens kostnader får 
medlemsstaterna, om marknaden kan tåla 
detta, fastställa prishöjningar på grundval 
av principer om effektivitet, öppenhet och 
icke-diskriminering, samtidigt som största 
möjliga konkurrenskraft säkerställs, 
särskilt för internationella 
godstransporter med järnväg. 
Avgiftssystemet ska respektera de 
produktivitetsökningar som 
järnvägsföretagen uppnått.

1. För att uppnå full kostnadstäckning för 
infrastrukturförvaltarens kostnader får 
medlemsstaterna tillåta att 
infrastrukturförvaltaren, i fråga om vilket 
järnvägsrelaterat marknadssegment som 
helst, och om villkoren är tolerabla, 
fastställer en prishöjning på grundval av 
principer om effektivitet, öppenhet och 
icke-diskriminering, samtidigt som största 
möjliga effektivitet inom järnvägssektorn
säkerställs. Avgiftssystemet ska respektera 
de produktivitetsökningar som 
järnvägsföretagen uppnått.

Or. en

Motivering

I EU:s medlemsstater tillämpas olika modeller för uttag av avgift för användning av 
järnvägsinfrastruktur. Med medlemsstatens tillåtelse skulle infrastrukturförvaltaren kunna 
genomföra en prishöjning i syfte att uppnå effektivitet i och optimering av järnvägsnätet, i 
enlighet med vad som fastställs i artikel 26. 

Ändringsförslag 539
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa marknadssegment ska fastställas i 
enlighet med de kriterier som fastläggs i
punkt 3 i bilaga VIII efter 
förhandsgodkännande från 
regleringsorganet. För marknadssegment 
där det inte finns någon trafik får 

Dessa marknadssegment ska fastställas i 
enlighet med punkt 3 i bilaga VIII efter att 
de tjänster som anges där beaktats, och 
behålla de som är relevanta efter 
förhandsgodkännande från 
regleringsorganet. För marknadssegment 
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prishöjningar inte inkluderas i 
avgiftssystemet.

där det inte finns någon trafik får 
prishöjningar inte inkluderas i 
avgiftssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 540
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa marknadssegment ska fastställas i 
enlighet med de kriterier som fastläggs i 
punkt 3 i bilaga VIII efter 
förhandsgodkännande från 
regleringsorganet. För marknadssegment 
där det inte finns någon trafik får 
prishöjningar inte inkluderas i 
avgiftssystemet.

Dessa järnvägsrelaterade 
marknadssegment och relaterade 
föreslagna prishöjningar ska fastställas i 
enlighet med det förfarande som fastläggs 
i punkt 3 i bilaga VIII. För 
marknadssegment där det inte finns någon 
trafik får prishöjningar inledningsvis inte 
inkluderas i avgiftssystemet.

Or. en

Motivering

För att skydda järnvägsrelaterade marknadssegment inom vilka det inledningsvis inte finns 
någon trafik får de inte omfattas av en prishöjning. En prishöjning kan genomföras om 
trafiken ökar och segmentet tål det.

Ändringsförslag 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 3 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

utgår

Or. de



AM\870643SV.doc 51/160 PE467.167v01-00

SV

Motivering

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

Ändringsförslag 542
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 3 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

utgår

Or. en

Motivering

En viktig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 543
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tåg som utrustats med ETCS (European 
Train Control System) och som går i trafik 
på linjer som är utrustade med nationella 
system för trafikstyrning och signalering 
ska medges en tillfällig nedsättning av 
infrastrukturavgiften i enlighet med punkt 
5 i bilaga VIII.

3. Tåg som utrustats med ETCS (European 
Train Control System) och som går i trafik 
på linjer som är utrustade med nationella 
system för trafikstyrning och signalering 
ska medges en tillfällig nedsättning av 
infrastrukturavgiften i enlighet med punkt 
5 i bilaga VIII. Infrastrukturförvaltaren 
ska kunna garantera att en sådan 
nedsättning inte leder till inkomstförlust. 
Nedsättningen ska avräknas mot högre 
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avgifter på samma järnvägslinje för tåg 
som inte utrustats med ETCS.

Or. fr

Motivering

Man bör stödja att tåg utrustas med ETCS-system med hjälp av ett bonus/malus-system som 
inte leder till minskade resurser för infrastrukturförvaltaren. Bonus/malus-systemet bör 
genomföras för varje järnvägslinje. Kommissionen bör heller inte kunna agera helt på egen 
hand.

Ändringsförslag 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tåg som utrustats med ETCS (European 
Train Control System) och som går i trafik 
på linjer som är utrustade med nationella 
system för trafikstyrning och signalering 
ska medges en tillfällig nedsättning av 
infrastrukturavgiften i enlighet med punkt 
5 i bilaga VIII.

3. Tåg som utrustats med ETCS (European 
Train Control System) och som går i trafik 
på linjer som är utrustade med nationella 
system för trafikstyrning och signalering 
ska medges en tillfällig nedsättning av 
infrastrukturavgiften på linjer som 
omfattas av den europeiska 
utbyggnadsplanen och som utrustats med 
ERTMS.

Or. pl

Ändringsförslag 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 5 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

utgår
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Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 546
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 5 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

utgår

Or. en

Motivering

En viktig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgiftssystemet i fråga om 
infrastrukturen ska motivera 
järnvägsföretagen och 
infrastrukturförvaltaren att reducera 
driftsavbrotten till ett minimum och 
förbättra järnvägsnätets prestanda med 
hjälp av en verksamhetsstyrning genom 
kvalitetskrav på utförande. Detta får 

1. Avgiftssystemet i fråga om 
infrastrukturen ska motivera 
järnvägsföretagen och 
infrastrukturförvaltaren att reducera 
driftsavbrotten till ett minimum och 
förbättra järnvägsnätets prestanda med 
hjälp av en verksamhetsstyrning genom 
kvalitetskrav på utförande. Detta får 
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inbegripa sanktioner för verksamhet som 
stör driften av järnvägsnätet och ersättning 
till de företag som lider skada av 
trafikstörningarna och bonus till 
verksamhet som går bättre än planerat.

inbegripa sanktioner för verksamhet som 
stör driften av järnvägsnätet och ersättning 
till de företag som lider skada av 
trafikstörningarna och bonus till 
verksamhet som går bättre än planerat, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
ikraftvarande skadeståndsbestämmelser.

Or. en

Motivering

Verksamhetsstyrningen har ingen koppling till skadeståndsbestämmelser, dvs. 
passagerarrättigheter och avtal om godstransporters kvalitet. 

Ändringsförslag 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska efter en period på 
fyra år utvärdera den vägledande 
förteckningen över grundprinciperna för 
verksamhetsstyrning inom 
järnvägsinfrastrukturen, vilken fastställs i 
punkt 4 i bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Prestandaindikatorer kan utvecklas med tiden och de har redan anpassats av 
järnvägssektorn. En utvärdering av indikatorerna skulle vara en garanti för att utvecklingen 
på marknaden beaktas.

Ändringsförslag 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Grundprinciperna för denna 
verksamhetsstyrning, vilka anges i punkt 
4 i bilaga VIII, ska tillämpas för hela 
järnvägsnätet.

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 550
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 4 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

utgår

Or. fr

Motivering

Efter att ha flyttat det huvudsakliga innehållet från punkt 4 i bilaga VIII till huvudtexten, 
innehåller bilagan mer detaljerade uppgifter om verksamhetsstyrningen, som inte kan ändras 
av kommissionen med förevändningen att garantera tillräcklig flexibilitet.

Ändringsförslag 551
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 4 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 
gjorda erfarenheter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 60.

utgår

Or. en

Motivering

En viktig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter.

Ändringsförslag 552
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastrukturförvaltarna får ta ut en lämplig 
avgift för kapacitet som är tilldelad men 
inte utnyttjad. Denna avgift ska främja ett 
effektivt utnyttjande av kapaciteten. Om 
det finns fler än en sökande för ett tågläge
som ska tilldelas inom ramen för den årliga 
tågplaneprocessen ska en 
reservationsavgift tas ut.

Infrastrukturförvaltarna får ta ut en lämplig 
avgift för kapacitet som är tilldelad men 
inte utnyttjad. Denna avgift ska främja ett 
effektivt utnyttjande av kapaciteten. Om en 
eller flera sökande begär att överlappande 
tåglägen ska tilldelas inom ramen för den 
årliga tågplaneprocessen ska en 
reservationsavgift avkrävas den sökande 
som tilldelats hela tågläget – eller en del 
av detta –, men som inte utnyttjar det.  

Or. en

Motivering

I det fall att flera sökande ansöker om ett tågläge ska en reservationsavgift endast avkrävas 
då tågläget tilldelats en sökande som inte utnyttjar det.    

Ändringsförslag 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När en sökande avser att begära 
infrastrukturkapacitet för att bedriva 
internationell persontrafik enligt artikel 2 
ska den informera de berörda 
infrastrukturförvaltarna och 
regleringsorganen. För att göra det möjligt 
för dem att bedöma huruvida syftet med 
den internationella trafiken är att 
befordra passagerare mellan stationer i 
olika medlemsstater, och att bedöma vilka
de potentiella ekonomiska följderna för 
befintliga avtal om allmänna tjänster är,
ska regleringsorganen se till att information 
ges till de behöriga myndigheter som har 
beviljat persontrafik på järnväg på den 
sträckan enligt ett avtal om allmänna 
tjänster, varje annan berörd behörig 
myndighet med rätt att begränsa tillträde 
enligt artikel 9.3 och varje järnvägsföretag 
som utför avtalet om allmänna tjänster på 
denna internationella persontrafiklinje.

4. När en sökande avser att begära 
infrastrukturkapacitet för att bedriva 
internationell och/eller nationell
persontrafik enligt artikel 2 ska den 
informera de berörda 
infrastrukturförvaltarna och 
regleringsorganen. För att möjliggöra 
bedömningen av de potentiella 
ekonomiska följderna för befintliga avtal 
om allmänna tjänster ska regleringsorganen 
se till att information ges till de behöriga 
myndigheter som har beviljat persontrafik 
på järnväg på den sträckan enligt ett avtal 
om allmänna tjänster, varje annan berörd 
behörig myndighet med rätt att begränsa 
tillträde enligt artikel 9.3 och varje 
järnvägsföretag som utför avtalet om 
allmänna tjänster på denna internationella
och/eller nationella persontrafiklinje.

Or. fr

Motivering

Avregleringen av marknaden för nationell persontrafik bör beaktas.

Ändringsförslag 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företrädare för infrastrukturförvaltare vars 
beslut om tilldelning berör andra 
infrastrukturförvaltare samarbetar för att 
samordna tilldelning av eller för att tilldela 
all relevant infrastrukturkapacitet på 
internationell nivå, utan att det påverkar 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företrädare för infrastrukturförvaltare vars 
beslut om tilldelning berör andra 
infrastrukturförvaltare samarbetar för att 
samordna tilldelning av eller för att tilldela 
all relevant infrastrukturkapacitet på 
internationell nivå, utan att det påverkar 
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tillämpningen av specifika regler i 
unionens lagstiftning om nät med 
inriktning på godstransport på järnväg. 
Lämpliga företrädare för 
infrastrukturförvaltare från tredjeländer kan 
innefattas i dessa förfaranden.

tillämpningen av specifika regler i 
unionens lagstiftning om nät med 
inriktning på godstransport på järnväg. 
Deltagarna i detta samarbete ska 
säkerställa att namnet på medlemmarna, 
arbetsmetoder och alla relevanta kriterier 
som används för att bedöma och tilldela 
infrastrukturkapacitet offentliggörs. 
Lämpliga företrädare för 
infrastrukturförvaltare från tredjeländer kan 
innefattas i dessa förfaranden.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag integrerar artikel 40.4 i artikel 40.1.

Ändringsförslag 555
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om och bjudas 
in att närvara som observatörer vid alla 
möten där gemensamma principer och 
gemensam praxis för tilldelning av 
infrastruktur utvecklas. Om IT-baserade 
tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om
gemensamma principer och gemensam 
praxis för tilldelning av infrastruktur. Om 
IT-baserade tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innebär en alltför stor inblandning från kommissionens och 
regleringsorganens sida i den verksamhet som bedrivs av samarbetande
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infrastrukturförvaltare. Därför bör det dras en tydligare skiljelinje mellan regleringsorganets 
roll som övervakare/observatör och företagen.

Ändringsförslag 556
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om och bjudas 
in att närvara som observatörer vid alla 
möten där gemensamma principer och 
gemensam praxis för tilldelning av 
infrastruktur utvecklas. Om IT-baserade 
tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om 
gemensamma principer och gemensam 
praxis för tilldelning av infrastruktur. Om 
IT-baserade tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

Or. fr

Motivering

EU:s regelverk ger företag rätt att fritt organisera sin verksamhet utan att tvingas bjuda in 
observatörer. Kommissionen och regleringsorganen ska dock informeras om de beslut som 
fattas av företagen.

Ändringsförslag 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om och bjudas 
in att närvara som observatörer vid alla 
möten där gemensamma principer och 

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om 
gemensamma principer och gemensam 
praxis för tilldelning av infrastruktur. Om 
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gemensam praxis för tilldelning av 
infrastruktur utvecklas. Om IT-baserade 
tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

IT-baserade tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

Or. en

Motivering

Kommissionen och regleringsorganen måste vara välinformerade, men de behöver inte delta 
när företagen fattar beslut.

Ändringsförslag 558
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om och bjudas 
in att närvara som observatörer vid alla 
möten där gemensamma principer och 
gemensam praxis för tilldelning av 
infrastruktur utvecklas. Om IT-baserade 
tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om 
gemensamma principer och gemensam 
praxis för tilldelning av infrastruktur. Om 
IT-baserade tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

Or. en

Motivering

Kommissionen och regleringsorganen har en rad olika roller. Till deras uppgifter hör att 
kontrollera, i egenskap av skiljedomare hitta lösningar samt utfärda sanktioner. Strategiska 
beslut ska fattas av andra parter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.
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Ändringsförslag 559
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och företrädare för 
regleringsorganen, som samarbetar enligt 
artikel 57, ska informeras om och bjudas in 
att närvara som observatörer vid alla möten 
där gemensamma principer och gemensam 
praxis för tilldelning av infrastruktur 
utvecklas. Om IT-baserade 
tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

2. Kommissionen ska informeras om och 
bjudas in att närvara som observatörer vid 
alla möten där gemensamma principer och 
gemensam praxis för tilldelning av 
infrastruktur utvecklas: Om IT-baserade 
tilldelningssystem används ska 
regleringsorganen erhålla tillräcklig 
information från dessa system så att de kan 
utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 56.

Or. es

Ändringsförslag 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid varje möte eller annan aktivitet som 
äger rum för att tilldela 
infrastrukturkapacitet för 
järnvägstransporttjänster över flera 
järnvägsnät, får beslut endast fattas av 
företrädare för infrastrukturförvaltarna.

3. Vid varje möte eller annan aktivitet som 
äger rum för att tilldela 
infrastrukturkapacitet för 
järnvägstransporttjänster över flera 
järnvägsnät, får beslut endast fattas av 
företrädare för infrastrukturförvaltarna. I 
fall av bestående oenighet mellan 
företrädare för infrastrukturförvaltare 
kan frågan, i enlighet med artikel 57, 
hänskjutas till nätverket av 
regleringsorgan för avgörande.

Or. fr
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Motivering

Regleringsorganet bör ha möjlighet att fälla ett avgörande vid bestående oenighet mellan 
företrädare för infrastrukturförvaltare.

Ändringsförslag 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deltagarna i det samarbete som avses i 
punkt 1 ska säkerställa att namnet på 
medlemmarna, arbetsmetoder och alla 
relevanta kriterier som används för att 
bedöma och tilldela infrastrukturkapacitet 
offentliggörs.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna punkt bör flyttas till artikel 40.1.

Ändringsförslag 562
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Infrastrukturförvaltare ska inom ramen 
för det samarbete som avses i punkt 1 
bedöma behovet av och vid behov föreslå 
och organisera tåglägen för internationell 
trafik för att underlätta godstrafik som är 
föremål för en sådan ansökan som avses i 
artikel 48.

5. Infrastrukturförvaltare ska inom ramen 
för det samarbete som avses i punkt 1 
bedöma behovet av och vid behov föreslå 
och organisera tåglägen för internationell 
trafik för att underlätta godstrafik som är 
föremål för en sådan ansökan som avses i 
artikel 48. Detta samarbete ska inrätta 
mekanismer som gör det möjligt att 
bibehålla fristen på högst fem arbetsdagar 
för att svara på ad hoc-ansökningar om 
internationell järnvägstrafik.
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Or. es

Motivering

Det är oklart om fristen på fem arbetsdagar som fastställs i artikel 48 ska tillämpas här.

Ändringsförslag 563
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får fastställa andra 
regler för järnvägsnät som tekniskt är 
åtskilda från EU:s huvudjärnvägsnät om 
det finns behov av specifikt samarbete i 
fråga om tilldelning av 
infrastrukturkapacitet för trafik som är på 
väg till eller från tredjeländer. 

Or. en

Ändringsförslag 564
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får fastställa andra 
regler för järnvägsnät som tekniskt är 
åtskilda från EU:s huvudjärnvägsnät om 
det finns behov av specifikt samarbete i 
fråga om tilldelning av 
infrastrukturkapacitet för trafik som är på 
väg till eller från tredjeländer. 

Or. en
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Motivering

När det gäller tilldelning av kapacitet och samordning med tredjeländer måste berörda 
medlemsstater – d.v.s. de baltiska staterna – ges behörighet att fastställa särskilda regler som 
är tillämpliga på trafik som är på väg till eller från tredjeländer.  

Ändringsförslag 565
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansökningar om infrastrukturkapacitet
får göras av sökande enligt detta direktiv.

1. Ansökningar om infrastrukturkapacitet 
får göras av sökande. För att använda 
denna infrastrukturkapacitet, och på det 
europeiska järnvägsnätet för 
konkurrenskraftig godstrafik, ska de 
sökande ge ett järnvägsföretag ansvaret 
för att ingå en överenskommelse med 
infrastrukturförvaltaren i enlighet med 
artikel 28.

Or. fr

Motivering

I detta ändringsförslag används samma formulering som i förordning (EG) nr 913/2010 om
ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik, för samma nät och utan att 
försöka utvidga principen.

Ändringsförslag 566
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att närmare 
specificera de kriterier som ska användas 
för tillämpningen av punkt 2. Dessa 
åtgärder, som är avsedda att säkerställa

utgår
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genomförandet av detta direktiv på 
enhetliga villkor, ska antas som 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63.3.

Or. fr

Motivering

Kommissionen ska inte i onödan utnyttja sina befogenheter att ingripa i nationella 
järnvägsfrågor.

Ändringsförslag 567
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2010 får ett 
initialt ramavtal upprättas för en 
femårsperiod, som kan förnyas en gång, på 
grundval av de kapacitetsegenskaper som 
utnyttjas av sökande som bedriver trafik 
före den 1 januari 2010, för att särskilda 
investeringar eller förekomsten av 
affärskontrakt ska beaktas. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 ska 
vara ansvarigt för att bevilja 
ikraftträdande av ett sådant avtal.

Från och med den 1 januari 2010 får ett 
initialt ramavtal upprättas för en 
femårsperiod, som kan förnyas en gång, på 
grundval av de kapacitetsegenskaper som 
utnyttjas av sökande som bedriver trafik 
före den 1 januari 2010, för att särskilda 
investeringar eller förekomsten av 
affärskontrakt ska beaktas.

Or. en

Motivering

Medlemsstaten får om den så önskar, och i enlighet med punkt 1, informera eller rådfråga 
regleringsorganet om det ramavtal som ingåtts mellan infrastrukturförvaltaren och en 
sökande, men regleringsorganet är inte behörigt att bestämma om ett sådant avtal ska träda i 
kraft eller inte, om inte andra sökande uttryckligen så kräver eller tvist råder.  

Ändringsförslag 568
Juozas Imbrasas
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Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Infrastrukturförvaltaren ska iaktta den 
tidsplan för tilldelning av kapacitet som 
anges i bilaga IX.

1. Infrastrukturförvaltaren ska iaktta den 
tidsplan för tilldelning av kapacitet som 
anges i bilaga IX. Medlemsstaterna får 
anta andra tidsplaner för tilldelning av 
kapacitet när det gäller järnvägsnät som 
tekniskt är åtskilda från EU:s 
huvudjärnvägsnät, och tillåta samordning 
med tredjeländers järnvägsnät.

Or. en

Ändringsförslag 569
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionen ska inte i onödan utnyttja sina befogenheter att ingripa i nationella 
järnvägsfrågor.

Ändringsförslag 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IX får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 

utgår
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som avses i artikel 60.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 571
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Infrastrukturförvaltarna ska komma 
överens med andra berörda 
infrastrukturförvaltare om vilka tåglägen 
för internationell trafik som ska ingå i 
tågplanen, innan samråd om utkastet till 
tågplan inleds. Anpassningar ska endast 
göras om det är absolut nödvändigt.

2. Infrastrukturförvaltarna ska komma 
överens med andra berörda 
infrastrukturförvaltare om vilka tåglägen 
för internationell trafik som ska ingå i 
tågplanen, innan samråd om utkastet till 
tågplan inleds. Anpassningar ska endast 
göras om det är absolut nödvändigt och ska 
vederbörligen motiveras.

Or. es

Motivering

Ökar insynen i förvaltningen.

Ändringsförslag 572
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sökande ska ansöka om 4. Sökande får ansöka om 
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infrastrukturkapacitet som avser mer än ett 
järnvägsnät genom att inge en ansökan till 
en infrastrukturförvaltare. Den 
infrastrukturförvaltaren ska sedan tillåtas 
att på den sökandes vägnar begära 
kapacitet hos de övriga berörda 
infrastrukturförvaltarna.

infrastrukturkapacitet som avser mer än ett 
järnvägsnät genom att inge en ansökan till 
en infrastrukturförvaltare. Den 
infrastrukturförvaltaren ska sedan tillåtas 
att på den sökandes vägnar begära 
kapacitet hos de övriga berörda 
infrastrukturförvaltarna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till samstämmighet med förordningen om 
järnvägstransportkorridorer i vilken det inte finns något krav på att sökandena ska inge en 
ansökan om kapacitet till en enda infrastrukturförvaltare. 

Ändringsförslag 573
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Infrastrukturförvaltaren ska på begäran, 
inom rimlig tid och i god tid för den 
samordningsprocess som avses i artikel 46 
göra följande information tillgänglig gratis 
för sökande i skriftlig form för granskning:

4. Infrastrukturförvaltaren ska på begäran, 
inom en frist på högst en månad från 
tilldelningen av tåglägen och i god tid för 
den samordningsprocess som avses i artikel 
46 göra följande information tillgänglig 
gratis för sökande i skriftlig form för 
granskning:

Or. es

Motivering

Den rättsliga osäkerhet som kan uppstå till följd av fastställandet av villkor såsom en ”rimlig 
tid” försvagar de kriterier för säkerhet och öppenhet som sin införs genom leden a till e. Det 
är därför nödvändigt att fastställa en tydlig frist.

Ändringsförslag 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utan att befintliga förfaranden för 
överklaganden och artikel 56 åsidosätts, 
ska i händelse av att tvister uppstår i 
samband med tilldelning av 
infrastrukturkapacitet en metod för 
tvistlösning finnas tillgänglig för att lösa 
tvisten skyndsamt. Denna metod ska anges 
i beskrivningen av järnvägsnätet. Om 
denna metod tillämpas ska ett beslut fattas 
inom tio arbetsdagar.

6. Utan att befintliga förfaranden för 
överklaganden och bestämmelserna i detta 
direktiv åsidosätts, ska i sådana fall där
tvister uppstår i samband med tilldelning 
av infrastrukturkapacitet en metod för 
tvistlösning finnas tillgänglig för att lösa 
tvisten skyndsamt. Denna metod ska anges 
i beskrivningen av järnvägsnätet. Om 
denna metod tillämpas ska ett beslut fattas 
inom tio arbetsdagar.

Or. fr

Motivering

Samtliga bestämmelser i direktivet bör beaktas.

Ändringsförslag 575
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa utvecklingen av 
adekvata transporttjänster i detta 
sammanhang, i synnerhet för att uppfylla 
kraven på allmännyttiga tjänster eller för 
att gynna utvecklingen av godstransporter 
med järnväg, kan medlemsstaterna på ett 
icke-diskriminerande sätt vidta nödvändiga 
åtgärder för att sådana tjänster ska 
prioriteras vid tilldelningen av 
infrastrukturkapacitet.

För att säkerställa utvecklingen av 
adekvata transporttjänster i detta 
sammanhang, i synnerhet för att uppfylla 
kraven på allmännyttiga tjänster eller för 
att gynna utvecklingen av godstransporter 
med järnväg, särskilt internationell 
transport, kan medlemsstaterna på ett icke-
diskriminerande sätt vidta nödvändiga 
åtgärder för att sådana tjänster ska 
prioriteras vid tilldelningen av 
infrastrukturkapacitet.

Or. es

Motivering

Om vi vill främja användningen av järnvägstransport på europeisk nivå bör internationell 
järnvägstrafik prioriteras.
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Ändringsförslag 576
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Betydelsen av godstrafiktjänster och 
särskilt internationella sådana ska 
beaktas i tillräcklig grad när
prioriteringskriterierna bestäms.

5. Prioriteringskriterierna ska inbegripa 
godstrafiktjänster och särskilt 
internationella sådana.

Or. es

Motivering

Ordalydelsen ”ska beaktas i tillräcklig grad” är inte tillräckligt specifik och mycket tvetydig. 
Om kommissionen tänker främja godstrafiktjänster, särskilt internationella sådana, bör detta 
uttryckas klart och tydligt.

Ändringsförslag 577
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter det att
kapacitetsanalysen har avslutats ska 
infrastrukturförvaltaren lägga fram en 
kapacitetsförstärkningsplan.

1. Så snart en kapacitetsanalys finns 
tillgänglig ska infrastrukturförvaltaren 
lägga fram en kapacitetsförstärkningsplan.

Or. es

Motivering

Detta skulle ge mer flexibilitet och stärka förmågan att vidta åtgärder utan dröjsmål, vilket 
kan förbättra tillhandahållandet av tjänster.

Ändringsförslag 578
Peter van Dalen
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Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Planen kan bli underkastad medlemsstatens 
förhandsgodkännande. Det 
regleringsorgan som avses i artikel 55 får 
avge ett yttrande om huruvida de åtgärder 
som anges i verksamhetsplanen är 
lämpliga.

Planen kan bli underkastad medlemsstatens 
förhandsgodkännande.

Or. nl

Ändringsförslag 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fall av överbelastning av ett 
transeuropeiskt nät eller av ett tågläge av 
stor betydelse för flera transeuropeiska 
nät kan nätverket av regleringsorgan, i 
enlighet med artikel 57, avge ett yttrande 
om huruvida de åtgärder som anges i 
verksamhetsplanen är lämpliga.

Or. fr

Motivering

Det bör vara möjligt att rådfråga nätverket av regleringsorgan i fall ett eller flera 
transeuropeiska nät är hårt överbelastade.

Ändringsförslag 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet när det gäller överbelastad 
infrastruktur ska infrastrukturförvaltaren 
begära återlämning av ett tågläge som 
under minst en månad har utnyttjats mindre 
än en tröskelkvot som ska fastställas i 
beskrivningen av järnvägsnätet, om det inte 
berodde på andra orsaker än ekonomiska 
som operatören inte kunnat råda över.

2. I synnerhet när det gäller överbelastad 
infrastruktur ska infrastrukturförvaltaren 
begära återlämning av ett tågläge som 
under minst en månad har utnyttjats mindre 
än en tröskelkvot som ska fastställas i 
beskrivningen av järnvägsnätet, om det inte 
berodde på andra orsaker än ekonomiska 
som operatören inte kunnat råda över.
Innan detta görs ska 
infrastrukturförvaltaren kontakta 
järnvägsföretaget för att informera sig om 
det otillräckliga utnyttjandet av dessa 
tåglägen.

Or. fr

Ändringsförslag 581
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska i god tid
informera berörda parter om oplanerat 
underhållsarbete.

3. Infrastrukturförvaltaren ska minst en 
vecka i förväg informera berörda parter om 
oplanerat underhållsarbete.

Or. es

Motivering

Det är självklart att de berörda parterna måste informeras om när underhållsarbete ska 
börja, även om det är oplanerat, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Ändringsförslag 582
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Infrastrukturförvaltarna ska ha 
handlingsplaner för att hantera olyckor 
eller tekniska missöden.

Or. es

Motivering

Infrastrukturförvaltarna bör ha klart definierade handlingsplaner för att hantera olyckor eller 
tekniska missöden. Handlingsplanerna skulle bidra till en snabbare och mer effektiv 
utformning av beredskapsplaner och de bör vara gemensamma och utgöra god praxis för 
samtliga infrastrukturförvaltare. 

Ändringsförslag 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva av 
järnvägsföretag att dessa medverkar till 
att säkerställa efterlevnad och 
övervakning i fråga om sitt uppfyllande av 
säkerhetsstandarder och 
säkerhetsbestämmelser.

3. Med undantag för force majeure, 
däribland brådskande och viktigt arbete 
av säkerhetsskäl, kan ett tågläge som 
tilldelats en godstransport enligt denna 
artikel inte återkallas senare än två 
månader före utsatt tid i tågplanen, om 
inte den berörda sökanden samtycker till 
återkallandet. I sådana fall ska den 
berörda infrastrukturförvaltaren göra sitt 
bästa för att erbjuda sökanden ett tågläge 
av motsvarande kvalitet och tillförlitlighet, 
vilket sökanden har rätt att godta eller 
avvisa. Om sökanden väljer att avvisa 
erbjudandet ska han som minst vara 
berättigad ersättning för motsvarande 
kostnader. 

Or. fr
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Motivering

Det är nödvändigt att det åtminstone finns alternativa lösningar eller möjlighet till ersättning 
om ett tågläge återkallas, med undantag för force majeure. I detta ändringsförslag används 
samma formulering som i förordningen om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig 
godstrafik (förordning (EU) nr 913/2010).

Ändringsförslag 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Avsnitt 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regleringsorgan (Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.).

Ändringsförslag 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 55 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regleringsorgan Nationella regleringsorgan

Or. fr

Motivering

Rubriken i artikel 55 bör ändras med tanke på de ändringar som gjorts till artikel 57.

Ändringsförslag 586
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda 
nationellt regleringsorgan för 
järnvägssektorn. Detta organ ska vara en 
fristående myndighet som organisatoriskt, 
funktionellt, hierarkiskt och i fråga om 
beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och 
oberoende i förhållande till alla andra 
offentliga myndigheter. Det ska också i 
fråga om organisation, 
finansieringsavgöranden, juridisk struktur 
och beslutsfattande vara oberoende i 
förhållande till varje 
infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, 
tilldelningsorgan eller sökande. 1 Organet 
ska dessutom vara funktionellt oberoende 
av varje behörig myndighet som deltar i 
tilldelning av ett avtal om offentliga 
tjänster.

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda 
nationellt regleringsorgan för 
järnvägssektorn. Detta organ ska vara en 
fristående myndighet som organisatoriskt, 
funktionellt, hierarkiskt och i fråga om 
beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och 
oberoende i förhållande till alla andra 
offentliga myndigheter. Det ska också i 
fråga om organisation, 
finansieringsavgöranden, juridisk struktur 
och beslutsfattande vara oberoende i 
förhållande till varje 
infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, 
tilldelningsorgan eller sökande. 1 Organet 
ska dessutom vara funktionellt oberoende 
av varje behörig myndighet som deltar i 
tilldelning av ett avtal om offentliga 
tjänster. Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet i fråga om 
personal och resurser som behövs för att 
utföra de uppgifter som det tilldelats 
genom artikel 56. Antalet anställda bör 
stå i direkt relation till marknadens behov 
och variera därefter.

Or. en

Motivering

Regleringsorganets oberoende, resurser och personal är avgörande för att organet ska kunna 
fungera och ha kapacitet att utreda klagomål. Antalet anställda bör stå i direkt relation till 
marknadens behov och variera därefter.

Ändringsförslag 587
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda 
nationellt regleringsorgan för 
järnvägssektorn. Detta organ ska vara en
fristående myndighet som organisatoriskt, 
funktionellt, hierarkiskt och i fråga om 
beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och 
oberoende i förhållande till alla andra 
offentliga myndigheter. Det ska också i 
fråga om organisation, 
finansieringsavgöranden, juridisk struktur 
och beslutsfattande vara oberoende i 
förhållande till varje 
infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, 
tilldelningsorgan eller sökande. Organet
ska dessutom vara funktionellt oberoende 
av varje behörig myndighet som deltar i 
tilldelning av ett avtal om offentliga 
tjänster.

1. Varje medlemsstat ska upprätta en enda 
nationell regleringsmyndighet för 
järnvägssektorn. Denna myndighet ska 
vara fristående och organisatoriskt, 
funktionellt, hierarkiskt och i fråga om 
beslutsfattande rättsligt åtskild från och 
oberoende i förhållande till alla andra 
offentliga myndigheter. Den ska också i 
fråga om organisation, 
finansieringsavgöranden, juridisk struktur 
och beslutsfattande vara oberoende i 
förhållande till varje 
infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, 
tilldelningsorgan eller sökande. 
Myndigheten ska dessutom vara 
funktionellt oberoende av varje behörig 
myndighet som deltar i tilldelning av ett 
avtal om offentliga tjänster.
Regleringsmyndigheten ska ha den 
organisatoriska kapacitet som behövs för 
att utföra de uppgifter som den tilldelats 
genom artikel 56.

Or. fr

Motivering

I detta ändringsförslag upprepas samma bestämmelser som nämnts tidigare om 
regleringsmyndighetens roll och uppgifter i samband med genomförandet av tjänster i 
allmänhetens intresse.

Ändringsförslag 588
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda 
nationellt regleringsorgan för 
järnvägssektorn. Detta organ ska vara en 
fristående myndighet som organisatoriskt, 

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda 
nationellt regleringsorgan för 
järnvägssektorn. Detta organ ska vara en 
fristående myndighet som organisatoriskt, 
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funktionellt, hierarkiskt och i fråga om 
beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och 
oberoende i förhållande till alla andra 
offentliga myndigheter. Det ska också i 
fråga om organisation, 
finansieringsavgöranden, juridisk struktur 
och beslutsfattande vara oberoende i 
förhållande till varje 
infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, 
tilldelningsorgan eller sökande. Organet 
ska dessutom vara funktionellt oberoende 
av varje behörig myndighet som deltar i 
tilldelning av ett avtal om offentliga 
tjänster.

funktionellt, hierarkiskt och i fråga om 
beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och 
oberoende i förhållande till alla andra 
offentliga myndigheter. Det ska också i 
fråga om organisation, 
finansieringsavgöranden, juridisk struktur 
och beslutsfattande vara oberoende i 
förhållande till varje 
infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, 
tilldelningsorgan eller sökande. Organet 
ska dessutom vara funktionellt oberoende 
av varje behörig myndighet som deltar i 
tilldelning av ett avtal om offentliga 
tjänster. Regleringsorganet ska ha till sitt 
förfogande de personella och materiella 
resurser det behöver för att kunna utföra 
de uppgifter det fått i enlighet med 
artikel 56.

Or. de

Motivering

För att kunna utföra sina uppgifter som sig bör och arbeta effektivt måste regleringsorganet 
ha till sitt förfogande de personella och materiella resurser som behövs för ändamålet. 

Ändringsförslag 589
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda 
nationellt regleringsorgan för 
järnvägssektorn. Detta organ ska vara en 
fristående myndighet som organisatoriskt, 
funktionellt, hierarkiskt och i fråga om 
beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och 
oberoende i förhållande till alla andra 
offentliga myndigheter. Det ska också i 
fråga om organisation, 
finansieringsavgöranden, juridisk struktur 
och beslutsfattande vara oberoende i 
förhållande till varje 

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda 
nationellt regleringsorgan för 
järnvägssektorn. Detta organ ska vara en 
fristående myndighet som organisatoriskt, 
funktionellt, hierarkiskt och i fråga om 
beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och 
oberoende i förhållande till alla andra 
offentliga myndigheter. Det ska också i 
fråga om organisation, finansiering, 
juridisk struktur och beslutsfattande vara 
oberoende i förhållande till varje 
infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, 
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infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, 
tilldelningsorgan eller sökande. 1 Organet 
ska dessutom vara funktionellt oberoende 
av varje behörig myndighet som deltar i 
tilldelning av ett avtal om offentliga 
tjänster.

tilldelningsorgan eller sökande. 1 Organet 
ska dessutom vara funktionellt oberoende 
av varje behörig myndighet som deltar i 
tilldelning av ett avtal om offentliga 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 590
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Regleringsorganet ska fatta beslut om 
klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst en 
månad efter det att all information 
lämnats in. Om ett beslut om att vägra 
tilldelning av infrastrukturkapacitet eller 
villkoren i ett erbjudande om 
infrastrukturkapacitet överklagas ska 
regleringsorganet antingen bekräfta att 
det inte behövs någon ändring av 
infrastrukturförvaltarens beslut, eller 
anmoda om en ändring av det beslutet i 
enlighet med riktlinjer som 
regleringsorganet anger.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 591
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas 
och i enlighet med klara regler som 
garanterar oberoende. De ska väljas bland 
personer som under en period av tre år före 
utnämningen och under mandattiden 
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med
de reglerade företagen eller enheterna. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses av det behöriga parlamentet för en 
fast period som kan förlängas och i 
enlighet med klara regler som garanterar 
oberoende. De ska väljas bland personer 
som under en period av tre år före 
utnämningen och under mandattiden 
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med 
de reglerade företagen eller enheterna. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en anpassning till varje medlemsstats nationella institutionella 
struktur.

Ändringsförslag 592
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas 
och i enlighet med klara regler som 

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsmyndigheten för 
järnvägssektorn ska utses för en fast period 
som kan förlängas och i enlighet med klara 
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garanterar oberoende. De ska väljas bland 
personer som under en period av tre år före 
utnämningen och under mandattiden 
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med 
de reglerade företagen eller enheterna. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets
personal.

regler som garanterar oberoende. De ska 
väljas bland personer som under en period 
av tre år före utnämningen och under 
mandattiden varken direkt eller indirekt har 
haft någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med de reglerade 
företagen eller enheterna. Därefter ska de 
inte ha någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

Or. fr

Motivering

Det finns inget behov av att gå in på reglerna för utnämningar, som ligger under 
medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag 593
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas 
och i enlighet med klara regler som 
garanterar oberoende. De ska väljas bland 
personer som under en period av tre år 
före utnämningen och under mandattiden 
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse 
med de reglerade företagen eller 
enheterna. Därefter ska de inte ha någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas 
och i enlighet med klara regler som 
garanterar oberoende. De måste fungera 
oberoende av järnvägsmarknadens 
intressen och får under inga 
omständigheter ta emot instruktioner från 
regeringar eller privata eller offentliga 
företag. Därefter ska de inte ha någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med 
något av de reglerade företagen eller någon 
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intresse i eller någon affärsförbindelse med 
något av de reglerade företagen eller någon 
av de reglerade enheterna under en period
av minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

av de reglerade enheterna under en skälig
period. De ska ha full bestämmanderätt när 
det gäller rekrytering och förvaltning av 
regleringsorganets personal.

Or. fr

Motivering

Regleringsorganets personals oberoende måste garanteras. Alltför stränga krav, såsom 
perioden på tre år före och efter deras tillsättning vid regleringsorganet under vilken de 
sökande inte får ha några kontakter med järnvägssektorn, kommer att göra det omöjligt för 
vissa medlemsstater att hitta sökande med tillräcklig erfarenhet och utbildning för dessa 
särskilda funktioner.

Ändringsförslag 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas
och i enlighet med klara regler som 
garanterar oberoende. De ska väljas bland 
personer som under en period av tre år före 
utnämningen och under mandattiden 
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med 
de reglerade företagen eller enheterna. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses av det nationella parlamentet 
tillsammans med förvaltningsdomstolarna 
och eller/de allmänna domstolarna samt 
de nationella rådgivande församlingarna
för en period som inte kan upphävas och 
som kan förlängas i enlighet med klara 
regler som garanterar oberoende. De ska 
väljas bland personer som under en period 
av tre år före utnämningen och under 
mandattiden varken direkt eller indirekt har 
haft någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med de reglerade 
företagen eller enheterna. Därefter ska de 
inte ha någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
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reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

Or. fr

Ändringsförslag 595
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas 
och i enlighet med klara regler som 
garanterar oberoende. De ska väljas bland 
personer som under en period av tre år före 
utnämningen och under mandattiden 
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med 
de reglerade företagen eller enheterna. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utnämnas för en fast period som kan 
förlängas och i enlighet med klara regler 
som garanterar oberoende och 
utnämningarna ska bekräftas av det 
nationella parlamentet. De ska väljas 
bland personer som under en period av tre 
år före utnämningen och under 
mandattiden varken direkt eller indirekt har 
haft någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med de reglerade 
företagen eller enheterna. Därefter ska de 
inte ha någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

Or. de
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Motivering

Beslut om ordförande och styrelse för regleringsorganet för järnvägssektorn är viktiga 
politiska beslut som bör bekräftas av det nationella parlamentet för att säkerställa maximal 
legitimitet.

Ändringsförslag 596
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas 
och i enlighet med klara regler som 
garanterar oberoende. De ska väljas bland 
personer som under en period av tre år
före utnämningen och under mandattiden
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med 
de reglerade företagen eller enheterna. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses av det nationella parlamentet för en 
fast period som kan förlängas och i 
enlighet med klara regler som garanterar 
oberoende. De ska väljas bland personer 
som under en rimlig tidsperiod före 
utnämningen varken direkt eller indirekt 
har haft någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med de reglerade 
företagen eller enheterna, och de ska under 
mandattiden uttryckligen intyga detta 
genom en vederbörlig intresseförklaring. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en rimlig 
tidsperiod. De ska ha full bestämmanderätt 
när det gäller rekrytering och förvaltning 
av regleringsorganets personal i enlighet 
med nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska ha ansvaret för att utnämna ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet. Detta ska ske genom de nationella parlamenten som är ansvariga för att 
bestämmelserna i detta direktiv införlivas i nationell lagstiftning. De valda personerna ska 
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ombes underteckna en vederbörlig intresseförklaring i vilken de ska intyga att de inte har 
några kopplingar eller intressen till aktörer inom järnvägssektorn.

Ändringsförslag 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas 
och i enlighet med klara regler som 
garanterar oberoende. De ska väljas bland 
personer som under en period av tre år före 
utnämningen och under mandattiden 
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med 
de reglerade företagen eller enheterna. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utnämnas av den berörda medlemsstatens 
relevanta organ, för en fast period som 
kan förlängas och i enlighet med klara 
regler som garanterar oberoende. De ska 
väljas bland personer som under en period 
av tre år före utnämningen och under 
mandattiden varken direkt eller indirekt har 
haft någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med de reglerade 
företagen eller enheterna. Därefter ska de 
inte ha någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

Or. pl

Motivering

För att det inte ska inkräktas på subsidiaritetsprincipen behövs det garantier för valfrihet i 
fråga om vilket organ som ska utnämna ordföranden och styrelsen för regleringsorganet för 
järnvägssektorn. I många länder ingår regleringsorganet i statsförvaltningen och kan inte 
inrättas till exempel av parlamentet.

Ändringsförslag 598
Izaskun Bilbao Barandica



AM\870643SV.doc 85/160 PE467.167v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska 
utses för en fast period som kan förlängas 
och i enlighet med klara regler som 
garanterar oberoende. De ska väljas bland 
personer som under en period av tre år före 
utnämningen och under mandattiden 
varken direkt eller indirekt har haft någon 
befattning hos, något ansvar hos, något 
intresse i eller någon affärsförbindelse med 
de reglerade företagen eller enheterna. 
Därefter ska de inte ha någon befattning 
hos, något ansvar hos, något intresse i eller 
någon affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

3. Ordföranden och styrelsen för 
regleringsorganet för järnvägssektorn ska
nomineras och utses av relevanta 
institutioner för en fast period som kan 
förlängas och i enlighet med klara regler 
som garanterar oberoende. De ska väljas 
bland personer som under en period av tre 
år före utnämningen och under 
mandattiden varken direkt eller indirekt har 
haft någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med de reglerade 
företagen eller enheterna. Därefter ska de 
inte ha någon befattning hos, något ansvar 
hos, något intresse i eller någon 
affärsförbindelse med något av de 
reglerade företagen eller någon av de 
reglerade enheterna under en period av 
minst tre år. De ska ha full 
bestämmanderätt när det gäller rekrytering 
och förvaltning av regleringsorganets 
personal.

Or. es

Motivering

Härigenom skulle man respektera rutinerna inom de olika institutionella systemen i varje 
land och region.

Ändringsförslag 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 56 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regleringsorganets uppgifter De nationella regleringsorganens
uppgifter
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Or. fr

Motivering

Rubriken i artikel 56 bör klargöras.

Ändringsförslag 600
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 46.6, ska en sökande som anser sig 
ha blivit orättvist behandlad, diskriminerad 
eller på något sätt kränkt kunna överklaga 
till regleringsorganet, särskilt när det 
gäller beslut som fattats av 
infrastrukturförvaltaren eller i tillämpliga 
fall järnvägsföretaget eller 
tjänsteleverantören om

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 46.6, ska en sökande som anser sig 
ha blivit orättvist behandlad, diskriminerad 
eller på något sätt kränkt kunna överklaga 
till regleringsorganet sådana beslut som 
fattats av infrastrukturförvaltaren eller i 
tillämpliga fall järnvägsföretaget eller 
tjänsteleverantören inom järnvägssektorn, 
i det fall att tvist uppstår om

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget införs för att betona rätten att överklaga till regleringsorganet i det fall att 
en tvist uppstår på grund av ett orättvist eller diskriminerande beslut.  

Ändringsförslag 601
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
varje klagomål eller agera på eget initiativ 
och vidta åtgärder för att avhjälpa en 
situation inom högst två veckor. Om ett 
beslut om att vägra tilldelning av 
infrastrukturkapacitet eller villkoren i ett 
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erbjudande om kapacitet överklagas ska 
regleringsorganet antingen bekräfta att 
det inte behövs någon ändring av 
infrastrukturförvaltarens beslut, eller 
begära en ändring av det beslutet i 
enlighet med riktlinjer som 
regleringsorganet anger.
Regleringsorgan som inte fullgör sin 
uppgift och inte iakttar sina tidsfrister 
kommer att granskas av kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 63.2.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag omstruktureras artiklarna om regleringsorganet för att ge 
bättre klarhet. Det omfattar innehållet i punkterna 5.1 och 5.3 i artikel 56. Det föreslås att 
regleringsorganet ska fatta sitt beslut tidigare, dvs. inom högst två veckor. Det föreslås också 
att ett uppföljningsförfarande inkluderas i det fall att regleringsorganet inte kan iaktta denna 
tidsfrist på grund av exempelvis resurs- eller tidsbrist. Det ideala tillvägagångssättet skulle 
vara att hänskjuta ärendet till regleringsenheten vid kommissionen.

Ändringsförslag 602
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och se 
över led a–g i punkt 1 på eget initiativ och
i syfte att förhindra diskriminering av 
sökande. I synnerhet ska det kontrollera 
huruvida beskrivningen av järnvägsnätet 
innehåller diskriminerande bestämmelser 
eller ger infrastrukturförvaltaren 
godtyckliga befogenheter som kan 
användas för diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet som krävs för att 

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och se 
över led a–g i punkt 1 i syfte att förhindra 
diskriminering av sökande. I synnerhet ska 
det kontrollera huruvida beskrivningen av 
järnvägsnätet innehåller diskriminerande 
bestämmelser eller ger 
infrastrukturförvaltaren godtyckliga 
befogenheter som kan användas för 
diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet som krävs för att 
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utföra dessa uppgifter. utföra dessa uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 603
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och se 
över led a–g i punkt 1 på eget initiativ och i 
syfte att förhindra diskriminering av 
sökande. I synnerhet ska det kontrollera 
huruvida beskrivningen av järnvägsnätet 
innehåller diskriminerande bestämmelser 
eller ger infrastrukturförvaltaren 
godtyckliga befogenheter som kan 
användas för diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet som krävs för att 
utföra dessa uppgifter.

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och se 
över led a–g i punkt 1 på eget initiativ och i 
syfte att förhindra diskriminering av 
sökande. I synnerhet ska det kontrollera 
huruvida beskrivningen av järnvägsnätet 
innehåller diskriminerande bestämmelser 
eller ger infrastrukturförvaltaren 
godtyckliga befogenheter som kan 
användas för diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha de personella 
och materiella resurser som krävs för att 
utföra dessa uppgifter.

Or. de

Motivering

För att kunna utföra sina uppgifter som sig bör och arbeta effektivt måste regleringsorganet 
ha till sitt förfogande de personella och materiella resurser som behövs för ändamålet. 

Ändringsförslag 604
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och se 

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka situationen på 
marknaderna för järnvägstjänster i syfte att 
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över led a–g i punkt 1 på eget initiativ och
i syfte att förhindra diskriminering av 
sökande. I synnerhet ska det kontrollera 
huruvida beskrivningen av järnvägsnätet 
innehåller diskriminerande bestämmelser 
eller ger infrastrukturförvaltaren 
godtyckliga befogenheter som kan 
användas för diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet som krävs för att 
utföra dessa uppgifter.

förhindra diskriminering av sökande. 
Bland annat ska det kontrollera huruvida 
de diskriminerande bestämmelserna i 
beskrivningen av järnvägsnätet används 
av infrastrukturförvaltaren för att 
diskriminera sökande. Regleringsorganet 
ska ha den organisatoriska kapacitet som 
krävs för att utföra dessa uppgifter.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande av befogenheterna: Att övervaka hela situationen på marknaderna för 
järnvägstjänster är mera täckande och lämpligare än att begränsa sig till övervakning av 
konkurrensen. Därtill är en sådan övervakning till större nytta rent preventivt för att lösa 
eventuella tvister. Att kontrollera och ingripa för att förhindra följderna av en 
diskriminerande handling är ett bra sätt att lösa en tvist som uppstått pga. orättvis 
behandling. Att tolka tillämpningen av bestämmelserna ligger utanför en skiljedomars 
behörighet.  

Ändringsförslag 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och se 
över led a–g i punkt 1 på eget initiativ och i 
syfte att förhindra diskriminering av 
sökande. I synnerhet ska det kontrollera 
huruvida beskrivningen av järnvägsnätet 
innehåller diskriminerande bestämmelser 
eller ger infrastrukturförvaltaren 
godtyckliga befogenheter som kan 
användas för diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet som krävs för att 
utföra dessa uppgifter.

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och se 
över led a–g i punkt 1 på eget initiativ och i 
syfte att förhindra diskriminering av 
sökande. I synnerhet ska det kontrollera 
huruvida beskrivningen av järnvägsnätet 
innehåller diskriminerande bestämmelser 
eller ger infrastrukturförvaltaren 
godtyckliga befogenheter som kan 
användas för diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet som är lämplig 
för att utföra dessa uppgifter med 
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beaktande av det nationella nätets 
dimensioner, trafikvolymen och antalet 
aktiva operatörer.

Or. it

Ändringsförslag 606
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Regleringsorganet ska också ha 
befogenhet att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och se 
över led a–g i punkt 1 på eget initiativ och 
i syfte att förhindra diskriminering av 
sökande. I synnerhet ska det kontrollera 
huruvida beskrivningen av järnvägsnätet 
innehåller diskriminerande bestämmelser 
eller ger infrastrukturförvaltaren 
godtyckliga befogenheter som kan 
användas för diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet som krävs för att 
utföra dessa uppgifter.

2. Regleringsorganet ska, när det 
involveras i enlighet med led 1, i synnerhet 
kontrollera huruvida beskrivningen av 
järnvägsnätet innehåller diskriminerande 
bestämmelser eller ger 
infrastrukturförvaltaren godtyckliga 
befogenheter som kan användas för 
diskriminering av sökande. 
Regleringsorganet ska ha den 
organisatoriska kapacitet som krävs för att 
utföra dessa uppgifter.

Or. nl

Ändringsförslag 607
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Regleringsorganet ska säkerställa att de 
avgifter som infrastrukturförvaltaren 
fastställer är förenliga med avsnitt 2 i 
kapitel IV och inte är diskriminerande. 
Förhandlingar mellan sökande och en 

3. Regleringsorganet ska säkerställa att de 
avgifter som infrastrukturförvaltaren 
fastställer är förenliga med avsnitt 2 i 
kapitel IV och inte är diskriminerande, och 
att förhandlingarna mellan sökande och en 
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infrastrukturförvaltare om nivån på 
infrastrukturavgifter ska bara vara 
tillåten om de sker under överinseende av 
regleringsorganet. Regleringsorganet ska
ingripa om det är sannolikt att
förhandlingarna strider mot detta kapitel.

infrastrukturförvaltare om nivån på dessa 
avgifter är förenlig med bestämmelserna i 
avsnitt 2 i kapitel IV. På begäran de 
aktörer som avses i punkt 1 ska
regleringsorganet ingripa om 
förhandlingarna strider mot detta kapitel

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget stärks regleringsorganets obligatoriska roll som skiljedomare 
enligt vilken regleringsorganet ska övervaka processen och ingripa om bestämmelserna inte 
följs. 

Ändringsförslag 608
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Regleringsorganet ska säkerställa att de 
avgifter som infrastrukturförvaltaren 
fastställer är förenliga med avsnitt 2 i 
kapitel IV och inte är diskriminerande.
Förhandlingar mellan sökande och en 
infrastrukturförvaltare om nivån på 
infrastrukturavgifter ska bara vara 
tillåten om de sker under överinseende av 
regleringsorganet. Regleringsorganet ska 
ingripa om det är sannolikt att 
förhandlingarna strider mot detta kapitel.

3. Regleringsorganet ska säkerställa att de 
avgifter som infrastrukturförvaltaren 
fastställer är förenliga med avsnitt 2 i 
kapitel IV och inte är diskriminerande.

Or. nl

Motivering

Regleringsorganet ansvarar för reglering och deltar varken i politiken eller som part i 
förhandlingar mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Organet gör 
efterhandsbedömningar på uppmaning av en av de berörda parterna.

Ändringsförslag 609
Gilles Pargneaux
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Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Regleringsmyndigheten ska i enlighet 
med artikel 10.2 fastställa huruvida det 
huvudsakliga syftet med trafiken är att 
befordra passagerare mellan stationer i 
olika medlemsstater och, i enlighet med 
artikel 11.2, avgöra huruvida den 
allmänna inriktningen för ett avtal om 
allmänna tjänster skulle äventyras genom 
trafiken enligt artikel 10 mellan en 
avreseplats och en bestämmelseplats vilka 
omfattas av ett eller flera avtal om 
allmänna tjänster.

Or. fr

Motivering

Regleringsorganet har enligt artikel 11 befogenhet att avgöra huruvida den allmänna 
inriktningen för en allmän tjänst äventyras. Denna bestämmelse återges även här i syfte att 
skapa större klarhet och komplettera förteckningen över organets befogenheter i samband 
med genomförandet av tjänster i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag 610
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Regleringsorganet ska ha befogenhet att 
begära relevant information från 
infrastrukturförvaltaren, sökande och alla 
inblandade tredje parter i den berörda 
medlemsstaten. Begärd information ska 
lämnas in utan onödigt dröjsmål. 
Regleringsorganet ska ha rätt att genom 
lämpliga sanktioner, däribland böter, se 
till att en sådan begäran verkställs.
Information som ska tillhandahållas 
regleringsorganet inbegriper alla data som 

4. Regleringsorganet ska ha befogenhet att 
begära relevant information från 
infrastrukturförvaltaren, sökande och alla 
inblandade tredje parter i den berörda 
medlemsstaten. Begärd information ska 
lämnas in utan onödigt dröjsmål. 
Information som ska tillhandahållas 
regleringsorganet inbegriper alla data som 
regleringsorganet behöver inom ramen för 
sin överklagandefunktion och i sitt arbete 
för att övervaka konkurrensen på 
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regleringsorganet behöver inom ramen för 
sin överklagandefunktion och i sitt arbete 
för att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster i enlighet 
med punkt 2. Detta inbegriper data som 
erfordras för statistikändamål och för 
observation av marknaden.

marknaderna för järnvägstjänster i enlighet 
med punkt 2. Detta inbegriper data som 
erfordras för statistikändamål och för 
observation av marknaden. Om förvaltaren 
inte tillhandahåller denna information 
ska regleringsorganet ha befogenhet att 
vidta lämpliga rättsliga åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst 
två månader efter det att all information
lämnats in. När det är lämpligt ska 
regleringsorganet på eget initiativ besluta 
om lämpliga åtgärder för att korrigera en 
icke önskvärd utveckling på dessa 
marknader, i synnerhet med avseende på 
led a–g i punkt 1.

5. Regleringsorganet skall fatta beslut om 
varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst 
20 arbetsdagar efter det att klagomålet
lämnats in. När det är lämpligt ska 
regleringsorganet på eget initiativ besluta 
om lämpliga åtgärder för att korrigera en 
icke önskvärd utveckling på dessa 
marknader, i synnerhet med avseende på 
led a–g i punkt 1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 612
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
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varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst 
två månader efter det att all information 
lämnats in. När det är lämpligt ska 
regleringsorganet på eget initiativ besluta 
om lämpliga åtgärder för att korrigera en 
icke önskvärd utveckling på dessa 
marknader, i synnerhet med avseende på 
led a–g i punkt 1.

klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst en månad
efter det att all information lämnats in. När 
det är lämpligt ska regleringsorganet på 
eget initiativ besluta om lämpliga åtgärder 
för att korrigera en icke önskvärd 
utveckling på dessa marknader, i synnerhet 
med avseende på led a–g i punkt 1.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 613
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst två 
månader efter det att all information 
lämnats in. När det är lämpligt ska 
regleringsorganet på eget initiativ besluta 
om lämpliga åtgärder för att korrigera en 
icke önskvärd utveckling på dessa 
marknader, i synnerhet med avseende på 
led a–g i punkt 1.

5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst två 
månader efter det att all information 
lämnats in.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget undviks den oklara formuleringen ”icke önskvärd utveckling”. 
Frågor ska besvaras och tvister lösas genom korrigerande beslut.
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Ändringsförslag 614
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst två 
månader efter det att all information 
lämnats in. När det är lämpligt ska 
regleringsorganet på eget initiativ besluta 
om lämpliga åtgärder för att korrigera en 
icke önskvärd utveckling på dessa 
marknader, i synnerhet med avseende på 
led a–g i punkt 1.

5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst två 
månader efter det att all information 
lämnats in.

Or. nl

Motivering

Regleringsorganet ansvarar för reglering och deltar inte i politiken.

Ändringsförslag 615
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst två 
månader efter det att all information 
lämnats in. När det är lämpligt ska 
regleringsorganet på eget initiativ besluta 
om lämpliga åtgärder för att korrigera en
icke önskvärd utveckling på dessa 
marknader, i synnerhet med avseende på 
led a–g i punkt 1.

5. Regleringsorganet ska fatta beslut om 
varje klagomål och vidta åtgärder för att 
avhjälpa en situation inom högst två 
månader efter det att all information 
lämnats in och parterna har hörts. När det 
är lämpligt ska regleringsorganet på eget 
initiativ besluta om lämpliga åtgärder för 
att korrigera en icke önskvärd utveckling 
på dessa marknader, i synnerhet med 
avseende på led a–g i punkt 1.

Or. es
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Motivering

Den information som lämnats in liksom parternas synpunkter bör beaktas.

Ändringsförslag 616
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett beslut av regleringsorganet ska vara 
bindande för alla parter som omfattas av 
beslutet, och det ska inte omfattas av 
kontroll av en annan administrativ instans. 
Regleringsorganet ska kunna se till att dess 
beslut verkställs genom lämpliga 
sanktioner, däribland böter.

Ett beslut av regleringsorganet ska vara 
bindande för alla parter som omfattas av 
beslutet, och det ska inte omfattas av 
kontroll av en annan administrativ instans 
än medlemsstaternas domstolar. 
Regleringsorganet ska kunna se till att dess 
beslut verkställs genom lämpliga 
sanktioner.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om det uppstår tvister om beslut som 
fattats av regleringsorganet för 
gränsöverskridande transporttjänster får 
vilken som helst av de berörda parterna 
lämna in ett besvär till kommissionen i 
syfte att erhålla ett bindande beslut om det 
berörda beslutets överensstämmelse med 
EU:s lagstiftning.  
Kommissionen bör utse en enhet med 
ansvar för sådana överklaganden senast 
tre månader efter den dag då detta 
direktiv offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning.  
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Den ansvariga enheten ska fatta ett 
bindande beslut avseende överklagandet 
inom högst 20 arbetsdagar efter 
mottagandet av överklagandet. 
Systemet bör utvärderas efter två år varvid 
en utvidgning av ansvarsområdet för den 
ansvariga enheten vid kommissionen kan 
komma i fråga.  

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att järnvägsföretag snabbt får besked om sina ansökningar om tåglägen 
och begäran om avgörande. Vidare bör det finnas en enhet inom EU som kan handha 
komplicerade besvär om gränsöverskridande transporttjänster, och dess verksamhet bör 
utvärderas efter två år.

Ändringsförslag 618
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Regleringsorganet ska ha befogenhet 
att utföra revisioner eller ta initiativ till 
externa revisioner hos 
infrastrukturförvaltare och, när det är 
relevant, järnvägsföretag för att 
kontrollera efterlevnaden av 
bestämmelserna om särredovisning i 
artikel 6.

utgår

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
infrastrukturförvaltare och alla företag 
eller andra enheter som utför eller 
integrerar olika typer av 
järnvägstransport eller 
infrastrukturförvaltning som avses i 
artikel 6.1 och 6.2 tillhandahåller 
regleringsorganet detaljerad föreskriven 
bokföring så att det kan fullgöra sina 
olika uppgifter. Denna föreskrivna 
bokföring måste innehålla åtminstone de 
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element som anges i bilaga X. 
Regleringsorganet får också av denna 
bokföring dra slutsatser beträffande 
frågor om statligt stöd som det ska 
rapportera till de myndigheter som har 
ansvaret för att lösa dessa frågor.
Bilaga X får ändras i ljuset av gjorda 
erfarenheter i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 60.

Or. en

Motivering

Det är utanför regleringsorganets behörighetsområde att utföra övergripande revisioner om 
infrastrukturförvaltarens och järnvägsföretagens hela verksamhet. Medan regleringsorganets 
uppgift är att lösa eventuella tvister ska de behöriga parlamentariska myndigheterna 
utvärdera det korrekta genomförandet av bestämmelserna i direktivet, vilka de införlivat i sitt 
regelverk. 

Ändringsförslag 619
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Regleringsorganet ska minst två 
gånger per år rådfråga företrädarna för 
användarna av järnvägstjänster (gods och 
passagerare) i syfte att beakta deras syn 
på järnvägsmarknaden, inbegripet 
tjänsternas kvalitet, 
infrastrukturavgifterna samt 
järnvägstjänsternas prisnivå och 
prisinsyn.

Or. en

Motivering

Samråd med användarna av järnvägstjänster skulle ge regleringsorganet den information det 
behöver för att fullgöra sina uppgifter.
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Ändringsförslag 620
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Regleringsorganet ska minst två 
gånger per år rådfråga företrädarna för 
användarna av järnvägstjänster (gods och 
passagerare) i syfte att beakta deras syn 
på järnvägsmarknaden, inbegripet 
tjänsternas kvalitet, 
infrastrukturavgifterna samt 
järnvägstjänsternas prisnivå och 
prisinsyn.

Or. en

Motivering

Samråd med användarna av järnvägstjänster skulle ge regleringsorganet den information det 
behöver för att fullgöra sina uppgifter och optimera användningen av järnvägsnätet.

Ändringsförslag 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
infrastrukturförvaltare och alla företag eller 
andra enheter som utför eller integrerar 
olika typer av järnvägstransport eller 
infrastrukturförvaltning som avses i artikel 
6.1 och 6.2 tillhandahåller 
regleringsorganet detaljerad föreskriven 
bokföring så att det kan fullgöra sina olika 
uppgifter. Denna föreskrivna bokföring 
måste innehålla åtminstone de element som 
anges i bilaga X. Regleringsorganet får 
också av denna bokföring dra slutsatser 
beträffande frågor om statligt stöd som det 
ska rapportera till de myndigheter som har 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
infrastrukturförvaltare och alla företag eller 
andra enheter som utför eller integrerar 
olika typer av järnvägstransport eller 
infrastrukturförvaltning som avses i artikel 
6.1 och 6.2, framför allt leverantörer av 
nödvändiga tjänster, tillhandahåller 
regleringsorganet detaljerad föreskriven 
bokföring så att det kan fullgöra sina olika 
uppgifter. Denna föreskrivna bokföring 
måste innehålla åtminstone de element som 
anges i bilaga X. Regleringsorganet får 
också av denna bokföring dra slutsatser 
beträffande frågor om statligt stöd som det 
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ansvaret för att lösa dessa frågor. ska rapportera till de myndigheter som har 
ansvaret för att lösa dessa frågor.

Or. fr

Ändringsförslag 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 623
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 56a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56a
Regleringsmyndighetens befogenheter

1. För att utföra de uppgifter som anges i
artikel 56 ska regleringsmyndigheten ha 
befogenhet att
a) verkställa sina beslut genom lämpliga 
sanktioner, däribland böter. Ett beslut av 
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regleringsmyndigheten ska vara bindande 
för alla parter som omfattas av beslutet, 
och det ska inte omfattas av kontroll av en 
annan administrativ instans,
b) begära relevant information från 
infrastrukturförvaltaren, sökande och alla 
andra inblandade tredje parter i den 
berörda medlemsstaten samt genom 
lämpliga sanktioner, däribland böter, se 
till att en sådan begäran verkställs. 
Information som ska tillhandahållas 
regleringsmyndigheten inbegriper alla 
data som denna behöver inom ramen för 
sin överklagandefunktion och i sitt arbete 
för att övervaka konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster och för 
att garantera medborgarna tillgång till 
väsentliga transportanläggningen enligt 
de behöriga myndigheternas definition. 
Informationen ska inbegripa uppgifter 
som är nödvändiga för att föra statistik 
och för att övervaka marknaden. 
Informationen ska översändas utan 
onödigt dröjsmål,
c) utföra revisioner eller beställa externa 
revisioner hos infrastrukturförvaltare 
och, när det är relevant, järnvägsföretag 
för att kontrollera efterlevnaden av 
bestämmelserna om särredovisning i 
artikel 6.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
beslut som fattas av 
regleringsmyndigheten kan överklagas till 
domstol. Överklagandet ska inte ha 
suspensiv verkan på 
regleringsmyndighetens beslut.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
regleringsmyndighetens beslut 
offentliggörs.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
infrastrukturförvaltare och alla företag 
eller andra enheter som utför sådan 
järnvägstransport eller 
infrastrukturförvaltning som avses i 
artikel 6 tillhandahåller 
regleringsmyndighetens detaljerad 
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föreskriven bokföring, så att denna kan 
fullgöra sina olika uppgifter. Denna 
föreskrivna bokföring måste innehålla 
åtminstone de element som anges i 
bilaga X. Regleringsmyndigheten får 
också av denna bokföring dra slutsatser 
beträffande frågor om statligt stöd som 
den ska rapportera till de myndigheter 
som har ansvaret för att lösa dessa frågor.

Or. fr

Motivering

Denna nya artikel har införts för att skapa större klarhet. I artikeln förtecknas de 
befogenheter som regleringsmyndigheten tilldelats för att se till att de stämmer överens med 
målen för utvecklingen av tjänster i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 57 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete mellan regleringsorganen Samarbete mellan regleringsorganen och 
kommissionens befogenheter

Or. it

Motivering

Upprättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde kräver ökade befogenheter för 
kommissionen då marknaderna regleras.

Ändringsförslag 625
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsorganen ska 1. De nationella regleringsorganen ska 
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utbyta information om sitt arbete och om 
principerna och rutinerna för sina beslut 
och även samarbeta på annat sätt för att i 
hela unionen samordna sitt beslutsfattande. 
För detta ändamål ska de arbeta 
tillsammans i en arbetsgrupp som 
sammanträder med jämna mellanrum. 
Kommissionen ska stödja 
regleringsorganen i detta arbete.

utbyta information om sitt arbete och om 
principerna och rutinerna för sina beslut 
och även samarbeta på annat sätt för att i 
hela unionen samordna sitt beslutsfattande. 
För detta ändamål ska de arbeta 
tillsammans i ett nätverk som 
sammanträder med jämna mellanrum. 
Kommissionen ska i detta syfte säkerställa 
ett aktivt samarbete mellan 
regleringsorganen.

Kommissionen ska få de befogenheter 
som behövs för att den ska kunna se till 
att regleringsorganen samarbetar 
proaktivt samt vidta åtgärder ifall 
regleringsorganen inte fullgör sin uppgift 
enligt vad som avses i artikel 63.2. 

Or. en

Motivering

Kommissionen bör också få tillräckliga befogenheter för att den ska kunna få till stånd ett 
proaktivt samarbete mellan regleringsorganen och vidta åtgärder mot dem som inte 
rapporterar eller samarbetar.

Ändringsförslag 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella regleringsorganen ska 
utbyta information om sitt arbete och om 
principerna och rutinerna för sina beslut
och även samarbeta på annat sätt för att i 
hela unionen samordna sitt 
beslutsfattande. För detta ändamål ska de
arbeta tillsammans i en arbetsgrupp som 
sammanträder med jämna mellanrum. 
Kommissionen ska stödja 
regleringsorganen i detta arbete.

1. De nationella regleringsorganen ska
formellt inrätta ett nätverk för att utbyta 
information om sitt arbete och om 
principerna och rutinerna för sina beslut i 
syfte att samordna och harmonisera dem 
inom Europeiska unionen. För detta 
ändamål och inom nätverkets ramar ska 
de hålla regelbundna möten på initiativ av 
och under ledning av Europeiska 
kommissionen.

Or. fr



PE467.167v01-00 104/160 AM\870643SV.doc

SV

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att inrätta en formell samarbetsstruktur för de nationella 
regleringsorganen under kommissionens ledning, dvs. "nätverket av regleringsorgan”. 

Ändringsförslag 627
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företrädarna för kommissionen ska bestå 
av företrädare för både 
generaldirektoratet Konkurrens och 
generaldirektoratet Transport och 
rörlighet.

Or. de

Motivering

På grund av frågornas invecklade och ämnesövergripande karaktär bör företrädarna för 
kommissionen komma från bäggedera generaldirektoraten.

Ändringsförslag 628
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska upprätta en databas i 
vilken de nationella regleringsorganen 
ska registrera data om alla 
klagomålsförfaranden som hänför sig till 
unionslagstiftningen, såsom datum för 
klagomål, berörda parter, huvudfrågor i 
förfarandena samt tolkningsproblem.

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

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I händelse av ett klagomål eller en 
undersökning på eget initiativ om frågor 
som rör tillgång eller avgiftsbeläggning 
som avser ett tågläge för internationell 
trafik, samt inom ramen för övervakningen 
av konkurrensen på marknaden i samband 
med internationella 
järnvägstransporttjänster, ska det berörda 
regleringsorganet samråda med 
regleringsorganen i alla andra 
medlemsstater genom vilka det berörda 
tågläget för internationell trafik passerar 
och begära all nödvändig information från 
dem innan det fattar sitt beslut.

3. I händelse av ett klagomål eller en 
undersökning på eget initiativ om frågor 
som rör tillgång eller avgiftsbeläggning 
som avser ett tågläge för internationell 
trafik, samt inom ramen för övervakningen 
av konkurrensen på marknaden i samband 
med internationella 
järnvägstransporttjänster, ska det berörda 
regleringsorganet samråda med 
regleringsorganen i alla andra 
medlemsstater genom vilka det berörda 
tågläget för internationell trafik passerar 
och begära all nödvändig information från 
dem innan det fattar sitt beslut. I detta fall 
ska nätverket av regleringsorgan avge ett 
yttrande.

Or. fr

Motivering

Regleringsorganet bör avge ett yttrande i händelse av ett klagomål eller en undersökning som 
avser ett tågläge för internationell trafik.

Ändringsförslag 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I händelse av ett klagomål eller en 
undersökning på eget initiativ om frågor 
som rör tillgång eller avgiftsbeläggning 
som avser ett tågläge för internationell 
trafik, samt inom ramen för övervakningen 
av konkurrensen på marknaden i samband 
med internationella 

3. I händelse av ett klagomål eller en 
undersökning på eget initiativ om frågor 
som rör tillgång eller avgiftsbeläggning 
som avser ett tågläge för internationell 
trafik, samt inom ramen för övervakningen 
av konkurrensen på marknaden i samband 
med internationella 
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järnvägstransporttjänster, ska det berörda 
regleringsorganet samråda med 
regleringsorganen i alla andra 
medlemsstater genom vilka det berörda 
tågläget för internationell trafik passerar 
och begära all nödvändig information från 
dem innan det fattar sitt beslut.

järnvägstransporttjänster, ska det berörda 
regleringsorganet underrätta 
kommissionen och samråda med 
regleringsorganen i alla andra 
medlemsstater genom vilka det berörda 
tågläget för internationell trafik passerar 
och begära all nödvändig information från 
dem innan det fattar sitt beslut. 
Regleringsorganen ska varje kvartal 
underrätta kommissionen om alla 
klagomål eller undersökningar utförda på 
eget initiativ om tillträde till eller uttag av 
avgifter för internationella 
järnvägstjänster.

Or. it

Motivering

Kommissionen bör involveras mer i tvister om internationella järnvägstjänster.

Ändringsförslag 631
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I händelse av ett klagomål eller en 
undersökning på eget initiativ om frågor 
som rör tillgång eller avgiftsbeläggning 
som avser ett tågläge för internationell 
trafik, samt inom ramen för övervakningen 
av konkurrensen på marknaden i samband 
med internationella 
järnvägstransporttjänster, ska det berörda 
regleringsorganet samråda med 
regleringsorganen i alla andra 
medlemsstater genom vilka det berörda 
tågläget för internationell trafik passerar 
och begära all nödvändig information från 
dem innan det fattar sitt beslut.

3. I händelse av ett klagomål om frågor 
som rör tillgång eller avgiftsbeläggning 
som avser ett tågläge för internationell 
trafik, samt inom ramen för övervakningen 
av konkurrensen på marknaden i samband 
med internationella 
järnvägstransporttjänster, ska det berörda 
regleringsorganet samråda med 
regleringsorganen i alla andra 
medlemsstater genom vilka det berörda 
tågläget för internationell trafik passerar 
och begära all nödvändig information från 
dem innan det fattar sitt beslut.

Or. nl
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Ändringsförslag 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Regleringsorganet ska till 
kommissionen anmäla alla utkast till 
beslut om tillträde till eller uttag av 
avgifter för en internationell 
järnvägssträcka samt frågor om tillträde 
till eller uttag av avgifter för 
internationella järnvägstjänster. 
Kommissionen ska bedöma om utkastet 
till beslut är förenligt med 
unionslagstiftningen och vid behov 
begära ändringar.

Or. it

Motivering

Kommissionen bör involveras mer i tvister om internationella järnvägstjänster.

Ändringsförslag 633
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Regleringsorgan ska utveckla 
gemensamma principer och gemensam 
praxis för beslutsfattande för vilket de är 
bemyndigade enligt detta direktiv. 
Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att fastställa 
sådana gemensamma principer och sådan 
gemensam praxis. Dessa åtgärder, som är 
avsedda att säkerställa genomförandet av 
detta direktiv på enhetliga villkor, ska 
antas som genomförandeakter i enlighet 

utgår
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med artikel 63.3.

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse tillför inget utan fråntar i stället medlemsstaterna en stor del av deras
ansvar för nationella järnvägsfrågor.

Ändringsförslag 634
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Regleringsorgan ska utveckla 
gemensamma principer och gemensam 
praxis för beslutsfattande för vilket de är 
bemyndigade enligt detta direktiv. 
Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att fastställa 
sådana gemensamma principer och sådan 
gemensam praxis. Dessa åtgärder, som är 
avsedda att säkerställa genomförandet av 
detta direktiv på enhetliga villkor, ska 
antas som genomförandeakter i enlighet 
med artikel 63.3.

utgår

Or. en

Motivering

Redan i punkt 1 talas det om att fastställa principer och praxis.

Ändringsförslag 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Regleringsorgan ska utveckla 7. Regleringsorgan ska genom 
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gemensamma principer och gemensam 
praxis för beslutsfattande för vilket de är 
bemyndigade enligt detta direktiv. 
Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder för att fastställa
sådana gemensamma principer och sådan 
gemensam praxis. Dessa åtgärder, som är 
avsedda att säkerställa genomförandet av 
detta direktiv på enhetliga villkor, ska 
antas som genomförandeakter i enlighet 
med artikel 63.3.

informationsutbyte i enlighet med punkt 1
utveckla gemensamma principer och 
gemensam praxis för beslutsfattande för 
vilket de är bemyndigade enligt detta 
direktiv. Kommissionen får anta och 
komplettera sådana gemensamma principer 
och sådan gemensam praxis i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 60.

Or. pl

Ändringsförslag 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regleringsorgan ska också se över beslut 
och praxis som fattas respektive tillämpas 
av samarbetande infrastrukturförvaltare 
enligt artikel 40.1 och som genomför 
bestämmelser i detta direktiv eller på 
annat sätt underlättar internationell 
järnvägstransport.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen och regleringsorganen måste vara välinformerade, men de behöver inte delta i 
beslutsfattandet på företagsnivå.

Ändringsförslag 637
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 7 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regleringsorgan ska också se över beslut 
och praxis som fattas respektive tillämpas 
av samarbetande infrastrukturförvaltare 
enligt artikel 40.1 och som genomför 
bestämmelser i detta direktiv eller på 
annat sätt underlättar internationell 
järnvägstransport.

utgår

Or. en

Motivering

Ett överflödigt och onödigt krav eftersom RailNetEurope sedan ett flertal år tillbaka redan 
informerar kommissionen och regleringsorganen om sin verksamhet på ett sätt som möjliggör 
insyn.

Ändringsförslag 638
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska två år efter 
införlivandet av direktivet lägga fram en 
rapport om samarbetet mellan de
nationella regleringsorganen. Utgående 
från denna rapport ska kommissionen 
sammanställa ett förslag till inrättande av 
ett centralt europeiskt regleringsorgan för 
gränsöverskridande järnvägstrafik.

Or. de

Ändringsförslag 639
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 57a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57a (ny)
Utgående från erfarenheterna med 
nätverket av regleringsorgan ska 
Europaparlamentet senast vid utgången 
av 2012 uppmana kommissionen att lägga 
fram lagstiftningsförslag om inrättande 
av ett europeiskt regleringsorgan som ska 
vidta åtgärder ifall de nationella 
regleringsorganen inte besvarar klagomål 
eller underlåter att handlägga dem.

Or. en

Motivering

Det europeiska regleringsorganet ska vara nästa instans efter nätverket av regleringsorgan. 
Det europeiska regleringsorganet kommer inte att avskaffa de nationella regleringsorganen 
utan endast att fungera som instans för överklaganden ifall de nationella regleringsorganen 
inte besvarar klagomål eller underlåter att handlägga dem.

Ändringsförslag 640
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57a
Ett år ett införlivandet av detta direktiv 
ska kommissionen lägga fram en rapport 
om det samarbete mellan de nationella 
regleringsorganen som ska ske i enlighet 
med denna artikel.

Or. fr

Motivering

Det finns ingen anledning att skapa ett nätverk som resulterar i en europeisk 
regleringsmyndighet.
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Ändringsförslag 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57a: Ett europeiskt 
regleringsorgan
På grundval av erfarenheterna från 
nätverket av nationella regleringsorgan 
bör kommissionen, senast fem år efter 
genomförandet av detta direktiv, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om 
inrättande av ett europeiskt 
regleringsorgan med kontroll- och 
medlingsbefogenheter i samband med 
problem av överstatlig karaktär och med 
en överklagandefunktion i fråga om 
beslut som fattats av de nationella 
regleringsorganen.

Or. fr

Motivering

Ett europeiskt regleringsorgan är önskvärt på sikt. Kommissionen uppmanas därför att lägga 
fram ett förslag i denna riktning som grundar sig på de erfarenheter som har gjorts inom 
ramen för nätverket av nationella regleringsorgan.

Ändringsförslag 642
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57a
Ett år efter införlivandet av detta direktiv 
ska kommissionen lägga fram en rapport 
om det samarbete mellan de nationella 
regleringsorganen som ska äga rum i 
enlighet med denna artikel och ge i 
uppdrag åt Europeiska järnvägsbyrån att 
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upprätta ett europeiskt regleringsorgan 
för kontroll av transportkorridorerna i 
enlighet med förordning (EU) nr 
913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät 
för konkurrenskraftig godstrafik, med 
särskild hänsyn till kontroll av effekterna 
av en enda kontaktpunkt. Europeiska 
järnvägsbyrån ska organiseras på så sätt 
att denna uppgift utförs helt oberoende av 
byråns övriga, redan fastställda 
verksamhet. Mot bakgrund av de 
erfarenheter som regleringsorganet har 
av transportkorridorerna ska 
kommissionen i förekommande fall lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om 
inrättande av ett allmänt europeiskt 
regleringsorgan. 

Or. nl

Ändringsförslag 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som nämns i artiklarna 7.1 andra 
stycket, 13.5 andra stycket, 15.5 andra 
stycket, 20 tredje stycket, 27.2, 30.3 andra 
stycket, 31.5 andra stycket, 32.1 tredje 
stycket, 32.3, 35.2, 43.1 och 56.8 tredje 
stycket ges till kommissionen på obestämd 
tid.

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som nämns i artikel 20 tredje stycket 
ges till kommissionen på obestämd tid.

Or. de

Motivering

Eftersom de övriga av kommissionen nämnda artiklarna bortfaller behövs det hänvisning 
bara till artikel 20 tredje stycket.
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Ändringsförslag 644
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ i 
specifika fall granska tillämpning och 
efterlevnad av bestämmelserna i detta 
direktiv, och inom två månader från 
mottagande av en sådan begäran, i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 64.2, besluta om huruvida dessa 
åtgärder får tillämpas även i fortsättningen. 
Kommissionens ska meddela sitt beslut till 
Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaterna.

2. Kommissionen ska på begäran av ett 
nationellt regleringsorgan och andra 
behöriga nationella myndigheter eller på 
eget initiativ i specifika fall granska 
tillämpning och efterlevnad av 
bestämmelserna i detta direktiv. De 
nationella regleringsorganen ska 
upprätthålla en för kommissionen 
tillgänglig databas över sina förslag till 
beslut. Kommissionen ska inom två 
månader från mottagande av en sådan 
begäran, i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 64.2, besluta om huruvida 
dessa åtgärder får tillämpas även i 
fortsättningen. Kommissionens ska 
meddela sitt beslut till Europaparlamentet, 
rådet och medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Avsikten är att skapa en bättre koppling mellan det nationella regleringsorganets roll och 
kommissionens roll som övervakare.

Ändringsförslag 645
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som avser att säkerställa 
genomförandet av direktivet på enhetliga 
villkor ska antas av kommissionen som 
genomförandeakter i enlighet med det
förfarande som avses i artikel 64.3.

3. De åtgärder som i enlighet med 
artiklarna 10.2, 11.4, 14.2 och 17.5 avser 
att säkerställa genomförandet av direktivet 
på enhetliga villkor ska antas av 
kommissionen som genomförandeakter i 
enlighet med det förfarande som avses i
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artikel 64.2.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget införs i syfte att tydligare ange till vilka artiklar kommissionen får anta 
delegerande akter.

Ändringsförslag 646
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den […] 
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa artiklarna 
[...] och bilagorna [...]. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast 12 månader 
efter det att detta direktiv trätt i kraft sätta 
i kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa artiklarna [...] 
och bilagorna [...]. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det här är en OMARBETNING av tre direktiv som medlemsstaterna redan borde ha 
genomfört och här har vi orsaken till alla de överträdelseförfaranden som nu pågår. Tolv 
månader är så pass länge att det både räcker och blir över.

Ändringsförslag 647
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 68 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna [...] och bilagorna [...] ska Artikel 55.1 ska börja tillämpas tre år efter 
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tillämpas från och med den […]. datum för införlivandet av detta direktiv.

Or. es

Motivering

Inrättandet av ett verkligt oberoende organ kräver i vissa fall nya organisatoriska strukturer, 
nya bestämmelser, tilldelning av anslag och ny personal, vilket kräver en viss tid. En mer 
realistisk frist bör fastställas och mer tid bör ges för att uppfylla detta mål.

Ändringsförslag 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Förslag till direktiv
Bilaga I – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De delar av stationsbyggnader som är 
avsedda för passagerare och de 
anläggningar som krävs för 
genomförande av järnvägstransport: 
Områden för allmän transitering, system 
för förbindelser mellan spår, information 
till allmänheten och lokaler som 
eventuellt är avsedda för reglering av 
trafiken.

Or. it

Ändringsförslag 649
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga I – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillfarter för passagerare och gods, 
inklusive tillfartsvägar.

– Järnvägstillfarter för passagerare och 
gods, inklusive tillhörande 
byggnadsanläggningar och tillfartsvägar 
för fotgängare eller fordon.

Or. en
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Motivering

Definitionen förtydligas och kompletteras.

Ändringsförslag 650
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga I – strecksats 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tjänstebyggnader för banförvaltning. Tjänstebyggnader för att banförvaltningen 
ska kunna arbeta tillförlitligt enligt 
gällande föreskrifter.

Or. en

Motivering

Det behövs en hänvisning till tjänstebyggnaderna och till banförvaltningens alla funktioner.

Ändringsförslag 651
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Bilaga I – strecksats 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Godsbangårdar och godstrafikcentraler.

Or. de

Motivering

Godsbangårdar och godstrafikcentraler som infrastrukturförvaltaren har ansvaret för bör tas 
med i förteckningen över järnvägsinfrastruktur.

Ändringsförslag 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza
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Förslag till direktiv
Bilaga I – strecksats 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ett nätverk av godsterminaler som 
passar nätets dimensioner.

Or. it

Ändringsförslag 653
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Bilaga I – strecksats 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Anläggningar för tjänster: 
Verkstadsanläggningar, underhållshallar, 
uppställnings- och rangeringsspår, 
trafikplatser i anslutning till terminaler.

Or. de

Ändringsförslag 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia
Kriterier för oberoende och insyn som ska 
uppfyllas av infrastrukturförvaltare 
(enligt definitionen i artikel 3.2):
a) Regleringsorganet som avses i artikel 
55 ska övervaka att kriterierna för 
oberoende och insyn uppfylls. Varje 
sökande ska få hänvända sig till 
regleringsorganet vid misstanke om att 
dessa krav på oberoende inte uppfyllts 
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tillräckligt.
b) Lagstadgade och/eller avtalsfästa 
föreskrifter om oberoende ska fastställas 
för förhållandet mellan 
koncernledningen/holdingbolaget och 
infrastrukturförvaltaren och mellan 
infrastrukturförvaltaren och andra 
koncernföretag eller andra enheter som 
styrs av holdingbolaget och framför allt 
omfatta infrastrukturförvaltarens 
bolagsstämmor. 
c) Ledamöter i styrelsen för 
holdingbolaget och/eller andra företag 
som är underställda holdingbolaget får 
inte sitta med i styrelsen för 
infrastrukturförvaltaren eller ha rösträtt i 
sistnämnda styrelse. 
d) Infrastrukturförvaltarens 
styrelseledamöter och högre tjänstemän 
som handlägger väsentliga uppgifter får 
under tre år efter sin avgång från 
infrastrukturförvaltaren inte ta mot 
någon högre tjänst hos holdingbolaget 
eller något annat företag som är 
underställt holdingbolaget.
e) För att garantera 
infrastrukturförvaltarens fullständiga 
oberoende får inte styrelsen, 
förvaltningsrådet eller tillsynsnämnden 
för infrastrukturförvaltaren eller organ 
som lagligen företräder denne utses av 
ledningen för någon koncern eller något 
holdingbolag som 
infrastrukturförvaltaren ingår i. 
Utnämningar och avskedanden ska ske 
under överinseende av regleringsorganet 
som avses i artikel 55.
f) Infrastrukturförvaltaren ska fastställa 
och anta sin verksamhetsplan enligt 
artikel 8 under fullständigt oberoende 
gentemot såväl varje koncernledning eller 
holdingbolag som varje järnvägsföretag.
g) Infrastrukturförvaltaren ska ha den 
organisatoriska kapacitet som behövs för 
att utföra sina uppgifter oberoende av 
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varje järnvägsföretag och får inte 
delegera skötseln av sina uppgifter till 
organ eller företag som direkt eller 
indirekt utövar kontroll, har något 
intresse i eller utövar någon rättighet över 
något järnvägsföretag.
h) Infrastrukturförvaltaren ska ha egen 
personal och bedriva sin verksamhet i 
särskilda fastigheter eller i utrymmen med 
passagekontroll. Informationssystemen 
ska vara tillträdesskyddade. I de interna 
tjänsteföreskrifterna eller avtalen med 
personalen ska det ingå bestämmelser 
som klart begränsar kontakterna med 
holdingbolaget och andra företag som är 
underställda detta till officiella 
kommunikationer i samband med 
utförandet av väsentliga uppgifter. 
Framför allt får inte kommersiellt känslig 
information som innehas av 
infrastrukturförvaltaren och som berör 
infrastrukturförvaltarens funktioner 
enligt definitionen i artikel 3.2 överföras 
till något järnvägsföretag.
i) För infrastrukturförvaltarens personal 
får system för ersättning endast grundas 
på infrastrukturförvaltarens resultat.

Or. en

Motivering

Inspirationen till dessa krav har hämtats ur de krav som kommissionen tagit fram i bilaga V 
till sitt meddelande KOM(2006)0189. Där fastställs det under vilka omständigheter 
väsentliga uppgifter får utföras av en enhet som ingår som en del av ett större företag.

Ändringsförslag 655
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia
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Kriterier på oberoende och insyn som ska 
uppfyllas av infrastrukturförvaltare 
(enligt definitionen i artikel 3.2):
a) Regleringsorganet som avses i artikel 
55 ska övervaka att kriterierna för 
oberoende och insyn uppfylls. Varje 
sökande ska få hänvända sig till 
regleringsorganet vid misstanke om att 
dessa krav på oberoende inte uppfyllts 
tillräckligt.
b) Lagstadgade och/eller avtalsfästa 
föreskrifter om oberoende ska fastställas 
för förhållandet mellan 
koncernledningen/holdingbolaget och 
infrastrukturförvaltaren och mellan 
infrastrukturförvaltaren och andra 
koncernföretag eller andra enheter som 
styrs av holdingbolaget och framför allt 
omfatta infrastrukturförvaltarens 
bolagsstämmor. 
c) Ledamöter i styrelsen för 
holdingbolaget och/eller andra företag 
som är underställda holdingbolaget får 
inte sitta med i styrelsen för 
infrastrukturförvaltaren eller ha rösträtt i 
sistnämnda styrelse. 
d) Infrastrukturförvaltarens 
styrelseledamöter och högre tjänstemän 
som handlägger väsentliga uppgifter får 
under tre år efter sin avgång från 
infrastrukturförvaltaren inte ta mot 
någon högre tjänst hos holdingbolaget 
eller något annat företag som är 
underställt holdingbolaget.
e) För att garantera 
infrastrukturförvaltarens fullständiga 
oberoende får inte styrelsen, 
förvaltningsrådet eller tillsynsnämnden 
för infrastrukturförvaltaren eller organ 
som lagligen företräder denne utses av 
ledningen för någon koncern eller något 
holdingbolag som 
infrastrukturförvaltaren ingår i. 
Utnämningar och avskedanden ska ske 
under överinseende av regleringsorganet 
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som avses i artikel 55.
f) Infrastrukturförvaltaren ska fastställa 
och anta sin verksamhetsplan enligt 
artikel 8 under fullständigt oberoende 
gentemot såväl varje koncernledning eller 
holdingbolag som varje järnvägsföretag.
g) Infrastrukturförvaltaren ska ha den
organisatoriska kapacitet som behövs för 
att utföra sina uppgifter oberoende av 
varje järnvägsföretag och får inte 
delegera skötseln av sina uppgifter till 
organ eller företag som direkt eller 
indirekt utövar kontroll, har något 
intresse i eller utövar någon rättighet över 
något järnvägsföretag. 
h) Infrastrukturförvaltaren ska ha egen 
personal och bedriva sin verksamhet i 
särskilda fastigheter eller i utrymmen med 
passagekontroll. Informationssystemen 
ska vara tillträdesskyddade. I de interna 
tjänsteföreskrifterna eller avtalen med 
personalen ska det ingå bestämmelser 
som klart begränsar kontakterna med 
holdingbolaget och andra företag som är 
underställda detta till officiella 
kommunikationer i samband med 
utförandet av väsentliga uppgifter. 
Framför allt får inte kommersiellt känslig 
information som innehas av 
infrastrukturförvaltaren och som berör 
infrastrukturförvaltarens funktioner 
enligt definitionen i artikel 3.2 överföras 
till något järnvägsföretag.
i) För infrastrukturförvaltarens personal 
får system för ersättning endast grundas 
på infrastrukturförvaltarens resultat.

Or. en

Motivering

Inspirationen till dessa krav har hämtats ur de krav som kommissionen tagit fram i bilaga V 
till sitt meddelande KOM(2006)0189. Där fastställs det under vilka omständigheter 
väsentliga uppgifter får utföras av en enhet som ingår som en del av ett större företag.
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Ändringsförslag 656
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Bilaga I – strecksats 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Den del av stationsbyggnaden som är 
avsedd för passagerare och de 
anläggningar som krävs för 
genomförande av järnvägstransport: 
Områden för allmän transitering, 
perronger och perrongtak, system för 
förbindelser mellan spår (gångtunnlar, 
gångbroar, rulltrappor, hissar), 
anläggningar för information till 
allmänheten (skärmar, elektroniska 
informationsskyltar) och lokaler som 
eventuellt är avsedda för reglering av 
trafiken (kontrollcentrum, 
trafikledningens kontor, telefoncentraler 
m.m.).

Or. it

Motivering

Med tanke på passagerarstationernas viktiga funktion vid genomförandet av 
järnvägstransporter bör dessa stationer ingå i förteckningen över infrastrukturanläggningar 
som infrastrukturförvaltaren ansvarar för. 

Ändringsförslag 657
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över de väsentliga uppgifter 
som anges i artikel 7:

utgår

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

Or. en

Motivering

Infrastrukturförvaltarens uppgifter finns beskrivna i definitionerna i artikel 3.

Ändringsförslag 658
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Bilaga II – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Beslutsfattande avseende fastställande 
och uttag av infrastrukturavgifter, 
inklusive fastställande och uppbörd av 
avgifterna.

Beslutsfattande avseende 
infrastrukturavgifter, inklusive 
fastställande av avgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 659
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Bilaga II – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Beslutsfattande avseende rättvis och 
icke-diskriminerande tillträde till 
anläggningar för tjänster i enlighet med 
artikel 13.

Or. de
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Ändringsförslag 660
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Minimipaket av tillträdestjänster ska 
omfatta följande:

1. Tillträdesrätten ska omfatta följande 
tjänster och järnvägsanläggningar, för 
vilka kostnader och motsvarande 
användningsavgifter ska betalas till 
respektive järnvägsföretag som 
tillhandahåller dem, både 
infrastrukturförvaltaren och de berörda 
järnvägsoperatörerna: 

Or. en

Motivering

En förutsättning för att en järnväg ska kunna drivas tryggt och pålitligt för kunderna och 
ekonomiskt lönsamt för järnvägsföretagen är att alla kan ta del av alla de tjänster som 
förtecknas i bilaga III, oavsett vilken tjänsteleverantör som svarar för dem i de olika 
medlemsstaterna. Avgifterna kommer att fastställas och betalas utgående från sitt 
användningsändamål.

Ändringsförslag 661
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Säkerhetskontroll och teknisk kontroll 
av rullande materiel.

Or. en

Motivering

För att tåg ska få köras måste säkerheten ha garanterats redan före avgången.
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Ändringsförslag 662
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Användning av elförsörjningsutrustning 
för drivmotorström till tåg där det finns 
tillgång till sådan.

e) Användning av elförsörjningsutrustning 
för drivmotorström till tåg och användning 
av drivmotorström vid behov, varvid 
respektive avgifter ska anges separat.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 663
Georges Bach

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bränsledepåer, där sådana är 
tillgängliga.

utgår

Or. fr

Motivering

Bränsledepåer bör inte ingå i minipaketet av tjänster eftersom de redan erbjuds under 
konkurrensmässiga förhållanden på den fria marknaden. Dessa tjänster bör tillhandahållas 
om det inte finns några alternativa bud och om de bedöms vara ”nödvändiga anläggningar”.

Ändringsförslag 664
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bränsledepåer, där sådana är 
tillgängliga.

f) Användning av bränsledepåer och 
bränsleförsörjning vid behov, varvid 
respektive avgifter ska anges separat.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 665
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Järnvägsstationer för persontrafik 
med tillhörande byggnader och 
anläggningar, bland annat lämpliga 
utrymmen för försäljning av 
samtrafikbiljetter och för reseinformation.
Biljettförsäljningskraven ska inte gälla i 
Storbritannien som redan har ett 
nationellt biljettförsäljnings- och 
informationssystem.

Or. en

Motivering

För järnvägsföretagen, kunderna och dem som använder andra transportsätt är det mycket 
viktigt att det finns allmänna biljettförsäljnings- och informationsställen som de kan använda 
sig av.

Ändringsförslag 666
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Godsterminaler.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 667
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) Rangerbangårdar.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 668
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fd) Tågbildningsmöjligheter.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.
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Ändringsförslag 669
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fe) Sidospår för uppställning.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 670
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led ff (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ff) Underhållsanläggningar och andra 
tekniska anläggningar.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 671
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fg) Hamnanläggningar som är kopplade 
till järnvägsverksamhet.

Or. en
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Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 672
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fh) Undsättningsanläggningar, inklusive 
bogsering för att undanröja hinder på 
bansträckor som är i drift.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 673
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fi (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fi) Uppvärmning av persontåg före 
avgång.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 674
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fj (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fj) Skräddarsydda kontrakt för 
övervakning av transporter av farligt gods 
och/eller för bistånd med körning av tåg 
som avviker från det normala.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 675
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – led fk (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fk) Tillträde till telekommunikationsnät.

Or. en

Motivering

En enda förteckning i bilaga III.

Ändringsförslag 676
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillträde ska också ges till tjänster och 
tillhandahållande av tjänster i följande 
anläggningar :

utgår

a) Stationer för passagerare, inklusive 
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byggnader och övriga faciliteter, även för 
biljettförsäljning och reseinformation.
b) Godsterminaler.
c) Rangerbangårdar.
d) Tågbildningsmöjligheter.
e) Sidospår för uppställning.
f) Underhålls- och andra tekniska 
anläggningar.
g) Hamnanläggningar som är kopplade 
till järnvägsverksamhet.
h) Undsättningsanläggningar, inklusive 
bogsering.

Or. en

Motivering

Förteckningen över tjänster överförd till en enda förteckning.

Ändringsförslag 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillträde ska också ges till tjänster och 
tillhandahållande av tjänster i följande 
anläggningar:

2. Tillträde ska också ges till tjänster och 
befintliga tjänster i följande anläggningar:

Or. fr

Motivering

Det bör inte vara obligatoriskt att tillhandahålla anläggningar och tjänster som i dagsläget 
inte finns tillgängliga överallt. Detta skulle i själva verket kunna leda till olönsamma 
investeringar.

Ändringsförslag 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stationer för passagerare, inklusive 
byggnader och övriga faciliteter, även för 
biljettförsäljning och reseinformation.

a) Stationer för passagerare, inklusive 
byggnader och övriga faciliteter, bland 
annat en lämplig plats för 
biljettförsäljningstjänster och 
reseinformationstjänster.
Biljettförsäljningstjänster och 
reseinformationstjänster, bland andra, 
ska omfattas av en viss standardisering 
och/eller samordning mellan de olika 
modellerna för att det ska bli lättare för 
konsumenterna att använda sig av dessa 
tjänster.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra texten och understryker betydelsen av en viss 
standardisering och/eller samordning mellan de olika modellerna för försäljningstjänster och 
reseinformationstjänster.

Ändringsförslag 679
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stationer för passagerare, inklusive 
byggnader och övriga faciliteter, även för 
biljettförsäljning och reseinformation.

a) Stationer för passagerare, inklusive 
byggnader och övriga faciliteter.

Or. de

Motivering

Detta erbjuder inte en tillräcklig ram för rättvist och obehindrat tillträde. Det framgår inte 
klart vilka tjänster som måste tillhandahållas. Det finns inga garantier för att den tågresande 
automatiskt erbjuds just den ”bästa” leverantören för honom eller för att det tas hänsyn till 
sociala aspekter på taxeutformningen (av typ nedsatta priser för skolelever eller äldre 
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personer, resekort på vissa sträckor). Det behövs ingående regler i ”direktivet om 
internationell persontrafik” (som tillkännagetts i kapitel 3.2 i meddelandet för 2011).

Ändringsförslag 680
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Godsterminaler. utgår

Or. nl

Ändringsförslag 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Underhålls- och andra tekniska 
anläggningar.

utgår

Or. it

Motivering

Underhåll av rullande materiel hänger nära ihop med säkerheten vid genomförande av 
järnvägstransporter. Därför måste järnvägsföretagen axla ett direkt ansvar för detta och 
garantera det genom sina egna anläggningar eller genom avtal med leverantörer av rullande 
materiel.

Ändringsförslag 682
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Underhålls- och andra tekniska 
anläggningar.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 683
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Underhålls- och andra tekniska 
anläggningar.

f) Underhålls- och andra tekniska 
anläggningar, med undantag för tungt 
underhåll i anläggningar avsedda enbart 
för vissa slags rullande materiel för 
höghastighetståg för persontrafik.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att göra ett undantag för tungt underhåll i 
anläggningar avsedda enbart för vissa slags rullande materiel för höghastighetståg för 
persontrafik (exempelvis Siemens–Alstom materiel) som är annorlunda och ställer krav på 
särskild utbildning och utrustning.

Ändringsförslag 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Underhålls- och andra tekniska 
anläggningar.

f) Lättare underhåll, inbegripet 
reparationer, så att de kommersiella 
tjänsterna kan fortsätta.

Or. fr
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att begränsa de underhållstjänster som ska vara tillgängliga på 
icke-diskriminerande grunder för alla järnvägsföretag till lättare underhåll så att de 
kommersiella tjänsterna kan fortsätta.

Ändringsförslag 685
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Hamnanläggningar som är kopplade 
till järnvägsverksamhet.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 686
Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Hamnanläggningar som är kopplade
till järnvägsverksamhet.

g) Tillträde till järnvägsspår till hamnar.

Or. de

Motivering

Den lydelse som valts här stämmer inte överens med artikel 10. På det sättet uppstår 
avgränsningsproblem, i och med att begreppet ”hamnanläggningar” inte definierats 
tillräckligt. Hamnanläggningar omfattar alla hamntjänster liksom också (lyftkranar, kajer 
osv.). Med tanke på en optimering av verksamheten i hamnar överlag bör också i 
fortsättningen endast hamnen själv fatta beslut om förfoganderätten till hamnanläggningarna. 

Ändringsförslag 687
Peter van Dalen
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Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Undsättningsanläggningar, inklusive 
bogsering.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 688
Georges Bach

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Bränsledepåer, där sådana är 
tillgängliga.

Or. fr

Motivering

Bränsledepåer bör inte ingå i minipaketet av tjänster eftersom de redan erbjuds under 
konkurrensmässiga förhållanden på den fria marknaden. Dessa tjänster bör tillhandahållas 
om det inte finns några alternativa bud och om de bedöms vara ”nödvändiga anläggningar”.

Ändringsförslag 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Bränsledepåer.

Or. fr

Motivering

Bränsledepåer bör tas upp i förteckningen över infrastruktur som måste finnas tillgänglig på 
ett icke-diskriminerande sätt för järnvägsföretag.
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Ändringsförslag 690
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande tjänster får räknas som 
tilläggstjänster:

utgår

a) Drivmotorström, för vilken avgifter ska 
anges på fakturorna åtskilt från avgifter 
för användning av 
elförsörjningsutrustningen.
b) Uppvärmning före avgång av 
persontåg.
c) Bränsleförsörjning, för vilken avgifter 
ska anges på fakturorna åtskilt från 
avgifter för användning av bränsledepåer.
d) Skräddarsydda kontrakt för
kontroll av transport av farligt gods,
assistans för drift av icke-standardtåg.

Or. en

Motivering

Tjänster som överförts till en enda förteckning.

Ändringsförslag 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Drivmotorström, för vilken avgifter ska 
anges på fakturorna åtskilt från avgifter 
för användning av 
elförsörjningsutrustningen.

a) Drivmotorström, om järnvägsföretaget 
har valt att köpa drivmotorströmmen till 
sina tåg från infrastrukturförvaltaren i 
stället för att vända sig direkt till en eller 
flera varuleverantörer på elmarknaden. 
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Infrastrukturförvaltarens fakturor ska, i 
detta fall, separat ange tillhandahållen 
drivmotorström och, under alla 
omständigheter, avgifterna för användning 
av elförsörjningsutrustningen, 
elförlusterna i infrastrukturförvaltarens 
anläggningar och avgifterna för 
anslutning till näten för transport och 
distribution av energi.

Or. fr

Motivering

Eftersom energimarknaden öppnats upp för konkurrens syftar detta ändringsförslag till att ge 
järnvägsföretagen rätt att fritt välja elleverantör. I ändringsförslaget efterfrågas även 
transparenta fakturor.

Ändringsförslag 692
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Följande tjänster får räknas som extra 
tjänster:

utgår

a) Tillträde till telekommunikationsnät.
b) Tillhandahållande av extra 
information.
c) Teknisk kontroll av rullande materiel.

Or. en

Motivering

Tjänster som överförts till en enda förteckning.

Ändringsförslag 693
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga VI – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett avsnitt som visar beskaffenheten på 
den infrastruktur som järnvägsföretag har 
tillgång till och villkoren för att få tillträde 
till denna. Informationen i detta avsnitt ska 
vara förenligt med eller hänvisa till de 
register över infrastruktur som ska 
offentliggöras i enlighet med artikel 35 i 
direktiv 2008/57/EG.

1. Ett avsnitt som visar beskaffenheten på 
den infrastruktur som järnvägsföretag har 
tillgång till och villkoren för att få tillträde 
till denna, inklusive de tekniska 
föreskrifter och säkerhetsföreskrifter som 
gäller för järnvägsfordons tillträde, i 
enlighet med direktiven 2008/57/EG och 
2004/49/EG. Informationen i detta avsnitt 
ska vara förenligt med eller hänvisa till de 
register över infrastruktur som ska 
offentliggöras i enlighet med artikel 35 i 
direktiv 2008/57/EG.

Or. en

Motivering

Säkerhetsföreskrifterna är den främsta och viktigaste information som ska ges i beskrivningen 
av järnvägsnätet, och det måste åtminstone anges klart och tydligt var någonstans denna 
information kan återfinnas.

Ändringsförslag 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett avsnitt om principerna för avgifter 
och taxor. Här ska finnas tillämpliga 
uppgifter om avgiftssystemet och 
tillräcklig information om de avgifter samt 
annan relevant tillträdesinformation som 
gäller för de tjänster som finns förtecknade 
i bilaga III och som tillhandahålls av endast 
en leverantör. I detta avsnitt ska närmare 
anges vilka metoder, bestämmelser och i 
tillämpliga fall skalor som används för 
tillämpningen av artiklarna 31 till 36 vad 
gäller både kostnader och avgifter. Det ska 
innehålla information om avgiftsändringar 
som redan beslutats eller som förutses för 

2. Ett avsnitt om principerna för avgifter 
och taxor. Här ska finnas tillämpliga 
uppgifter om avgiftssystemet och 
tillräcklig information om de avgifter samt 
annan relevant tillträdesinformation som 
gäller för de tjänster som finns förtecknade 
i bilaga III och som tillhandahålls av endast 
en leverantör. I detta avsnitt ska närmare 
anges vilka metoder, bestämmelser och i 
tillämpliga fall skalor som används för 
tillämpningen av artiklarna 31 till 36 vad 
gäller både kostnader och avgifter. Det ska 
innehålla information om avgiftsändringar 
som redan beslutats eller som förutses för 
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de följande fem åren. de följande fem åren. Avsnittet ska även 
ange vilka mekanismer för finansiell 
ersättning som finns tillgängliga vid 
förseningar, försämrad kvalitet och 
återkallande av tilldelade tåglägen.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa mer öppenhet i fråga om vilken finansiell ersättning 
som finns tillgänglig vid förseningar, försämrad kvalitet och återkallande av tilldelade 
tåglägen.

Ändringsförslag 695
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett avsnitt om principerna för avgifter 
och taxor. Här ska finnas tillämpliga 
uppgifter om avgiftssystemet och 
tillräcklig information om de avgifter samt
annan relevant tillträdesinformation som 
gäller för de tjänster som finns förtecknade 
i bilaga III och som tillhandahålls av endast 
en leverantör. I detta avsnitt ska närmare 
anges vilka metoder, bestämmelser och i 
tillämpliga fall skalor som används för 
tillämpningen av artiklarna 31 till 36 vad 
gäller både kostnader och avgifter. Det ska 
innehålla information om avgiftsändringar 
som redan beslutats eller som förutses för 
de följande fem åren.

2. Ett avsnitt om principerna för avgifter 
och taxor. Här ska finnas tillämpliga 
uppgifter om avgiftssystemet och 
tillräcklig information om de avgifter som 
gäller. Infrastrukturavgifterna ska anges 
per kilometer per marknadssegment. 
Annan relevant tillträdesinformation som 
gäller för de tjänster som finns förtecknade 
i bilaga III och som tillhandahålls av endast 
en leverantör ska också tillhandahållas. I 
detta avsnitt ska närmare anges vilka 
metoder, bestämmelser och i tillämpliga 
fall skalor som används för tillämpningen 
av artikel 31.4 och 31.5 till artikel 36 vad 
gäller både kostnader och avgifter. Det ska 
innehålla information om avgiftsändringar 
som redan beslutats eller som förutses för 
de följande fem åren.

Or. en
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Motivering

Om informationen om infrastrukturavgifterna ges per kilometer per marknadssegment får 
sökandena det lättare att uppskattningsvis beräkna vad det kostar att inleda trafik.

Ändringsförslag 696
Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett avsnitt om principerna för avgifter 
och taxor. Här ska finnas tillämpliga 
uppgifter om avgiftssystemet och 
tillräcklig information om de avgifter samt
annan relevant tillträdesinformation som 
gäller för de tjänster som finns förtecknade 
i bilaga III och som tillhandahålls av endast 
en leverantör. I detta avsnitt ska närmare 
anges vilka metoder, bestämmelser och i 
tillämpliga fall skalor som används för 
tillämpningen av artiklarna 31 till 36 vad 
gäller både kostnader och avgifter. Det ska 
innehålla information om avgiftsändringar 
som redan beslutats eller som förutses för 
de följande fem åren.

2. Ett avsnitt om principerna för avgifter 
och taxor. Här ska finnas tillämpliga 
uppgifter om avgiftssystemet och 
tillräcklig information om de avgifter som 
gäller. Infrastrukturavgifterna ska anges 
per kilometer per marknadssegment. 
Annan relevant tillträdesinformation som 
gäller för de tjänster som finns förtecknade 
i bilaga III och som tillhandahålls av endast 
en leverantör ska också tillhandahållas. I 
detta avsnitt ska närmare anges vilka 
metoder, bestämmelser och i tillämpliga 
fall skalor som används för tillämpningen 
av artiklarna 31 till 36 vad gäller både 
kostnader och avgifter. Det ska innehålla 
information om avgiftsändringar som redan 
beslutats eller som förutses för de följande 
fem åren.

Or. en

Motivering

Om informationen om infrastrukturavgifterna ges per kilometer per marknadssegment får 
sökandena det lättare att uppskattningsvis beräkna vad det kostar att inleda trafik.

Ändringsförslag 697
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Bilaga VI – led 7 – stycke 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om konkurrensen med tredjeländer så 
kräver får respektive medlemsstater anta 
andra regler för avgifterna på järnvägsnät 
med annan spårvidd än den som används 
på EU:s allmänna nät. Regler av detta 
slag får offentliggöras med sådana 
tidsfrister som är kortare än vad som 
fastställts i detta direktiv och som är 
förenliga med dem som gäller i de berörda 
tredjeländerna.

Or. en

Motivering

Tillägget behövs för att EU:s järnvägsnät och järnvägsföretag ska kunna fortsätta konkurrera 
med tredjeländer som har annan spårvidd (1 520 mm) än normalspårvidd. 
Infrastrukturförvaltarna i dessa tredjeländer offentliggör inte avgifter på förhand (och deras 
avgifter kan ändras mycket flexibelt, beroende på förhållandena ute på marknaden).

Ändringsförslag 698
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Bilaga VII – led 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) säkerhetsnivåer och e) säkerhetsnivåer, medräknat goda 
kunskaper i engelska för lokförare och 
annan tågpersonal som utför 
gränsöverskridande transporter, och

Or. da

Ändringsförslag 699
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Bilaga VII – led 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Regler för hantering av större 
driftsavbrott och nödsituationer, inklusive 
en minimiservicenivå i händelse av 
eventuella strejker, och förtida 
upphävande av avtalet, och information 
till användare.

9. Regler för hantering av större 
driftsavbrott, nödsituationer och 
information till användare.

Or. da

Ändringsförslag 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Bilaga VII – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Regler för hantering av större 
driftsavbrott och nödsituationer, inklusive 
en minimiservicenivå i händelse av 
eventuella strejker, och förtida 
upphävande av avtalet, och information 
till användare.

9. Regler för hantering av större 
driftsavbrott och nödsituationer. Dessa ska 
också innefatta information till 
användarna i rätt tid.

I händelse av konflikter på 
arbetsmarknaden, såsom strejker, bör det 
ges information till användare minst 
24 timmar innan konfliktåtgärder 
tillgrips, med anvisning om hur 
användarna på alternativa sätt kan 
tillgodose sina behov av rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 701
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga VII – led 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Regler för hantering av större 
driftsavbrott och nödsituationer, inklusive 
en minimiservicenivå i händelse av 
eventuella strejker, och förtida 
upphävande av avtalet, och information till 
användare.

9. Regler för hantering av större 
driftsavbrott och nödsituationer och förtida 
upphävande av avtalet, och information till 
användare.

Or. en

Motivering

Strejkrätten är en av de grundläggande rättigheter som medlemsstaterna reglerar själva, 
antingen lagstiftningsvägen eller genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, 
och därför kan det inte tas med några särbestämmelser om detta i en gemensam 
unionslagstiftningstext.  

Ändringsförslag 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nätövergripande allmänna omkostnader, 
inklusive löner och pensioner.

a) Nätövergripande allmänna omkostnader, 
med undantag för arbetskostnader.

Or. en

Motivering

I arbetskostnaderna ingår de så kallade enhetsarbetskostnaderna och de kan också anpassas 
till olika beräkningsregler i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 703
Georges Bach

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nätövergripande allmänna omkostnader, 
inklusive löner och pensioner.

a) Nätövergripande allmänna omkostnader.

Or. en

Ändringsförslag 704
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nätövergripande allmänna omkostnader, 
inklusive löner och pensioner.

a) Nätövergripande allmänna omkostnader.

Or. en

Motivering

Endast allmänna omkostnader ska undantas från det som avses med direkta kostnader i 
artikel 31.3. Däremot måste det tas hänsyn till lönerna och pensionerna till de berörda 
arbetstagarna i infrastrukturförvaltarens verksamhet så att de tas med vid beräkningen av de 
direkta kostnaderna.   

Ändringsförslag 705
Georges Bach

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Socialtjänst, skolor, lekskolor, 
restauranger.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 706
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Socialtjänst, skolor, lekskolor, 
restauranger.

utgår

Or. en

Motivering

Sociala kostnader för arbetstagare som deltar i infrastrukturförvaltarens verksamhet måste 
tas med vid beräkningen av de direkta kostnaderna, eftersom de ingår som en del av de 
direkta eller indirekta lönerna, i enlighet med arbetslagstiftningen eller avtalsuppgörelserna i 
de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Infrastrukturförvaltaren ska för 
yttrande tillställa regleringsorganet 
beräkningen av de direkta kostnaderna, 
inbegripet parametrarna och 
kostnadsfaktorerna.

Or. fr

Motivering

Regleringsorganet bör kontrollera beräkningen av de direkta kostnaderna.

Ändringsförslag 708
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska visa för
regleringsorganet att en tågtjänst kan 
betala prishöjningar enligt artikel 32.1, 
varvid var och en av de tjänster som 
förtecknas under en enskild punkt bland 
följande led ska tillhöra olika 
marknadssegment:

3. Om infrastrukturförvaltaren inför 
prishöjningar ska 
infrastrukturförvaltaren upprätta en 
förteckning över marknadssegment som
regleringsorganet ska ge sitt 
förhandsgodkännande till.

Prishöjningarna ska vara sådana att 
trafikvolymerna inom enskilda segment 
inte utvecklas sämre än trafikvolymerna 
på konkurrerande marknader.
I de parkombinationer som 
infrastrukturförvaltarna ska ta hänsyn till 
när de fastställer en förteckning över 
marknadssegment för att införa 
prishöjningar i avgiftssystemet i enlighet 
med artikel 31.3 ska åtminstone följande 
ingå:

Or. en

Motivering

Här definieras ett marknadsbaserat kriterium om att prishöjningarna bör vara sådana att 
trafikvolymerna inte utvecklas sämre än trafikvolymerna på konkurrerande marknader för 
andra transportsätt. Ett klarläggande av detta slag skulle bidra till att ange 
järnvägsföretagens förmåga att betala prishöjningar och stödja järnvägssektorns 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 709
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska visa för 
regleringsorganet att en tågtjänst kan betala 
prishöjningar enligt artikel 32.1, varvid var 
och en av de tjänster som förtecknas 
under en enskild punkt bland följande led 

3. Infrastrukturförvaltaren ska, utgående 
från en marknadsundersökning och efter 
samråd med de sökande, fastställa 
homogena marknadssegment och 
motsvarande prishöjningar, enligt vad 
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ska tillhöra olika marknadssegment: som avses i artikel 32.1.
Infrastrukturförvaltaren ska visa för 
regleringsorganet att en tågtjänst kan betala 
prishöjningar enligt artikel 32.1. Om
infrastrukturförvaltaren inför 
prishöjningar ska
infrastrukturförvaltaren upprätta en 
förteckning över marknadssegment som
regleringsorganet ska ge sitt 
förhandsgodkännande till.
Prishöjningarna ska vara sådana att 
trafikvolymerna inom enskilda segment 
inte utvecklas sämre än trafikvolymerna 
på konkurrerande marknader.

Or. en

Ändringsförslag 710
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska visa för 
regleringsorganet att en tågtjänst kan 
betala prishöjningar enligt artikel 32.1,
varvid var och en av de tjänster som 
förtecknas under en enskild punkt bland 
följande led ska tillhöra olika
marknadssegment:

3. Infrastrukturförvaltaren får vid behov, 
utgående från en marknadsundersökning 
och efter samråd med de sökande i syfte 
att förbättra trafikvolymen inom varje 
enskilt segment, fastställa homogena 
marknadssegment och motsvarande
prishöjningar enligt artikel 32.1. De
segment av marknaden för 
järnvägstjänster som ska beaktas med 
tillämpning av följande vägledande 
kriterier är:

Or. en

Motivering

Här anges hur infrastrukturförvaltaren ska gå till väga, i enlighet med medlemsstatens 
godkännande, för att fastställa prishöjningar för enskilda segment på marknaden för 
järnvägstjänster.
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Ändringsförslag 711
Peter van Dalen

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska visa för
regleringsorganet att en tågtjänst kan betala 
prishöjningar enligt artikel 32.1, varvid var 
och en av de tjänster som förtecknas under 
en enskild punkt bland följande led ska 
tillhöra olika marknadssegment:

3. Regleringsorganet ska se till att en 
tågtjänst kan betala prishöjningar enligt 
artikel 32.1, varvid var och en av de 
tjänster som förtecknas under en enskild 
punkt bland följande led ska tillhöra olika 
marknadssegment:

Or. nl

Ändringsförslag 712
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska visa för 
regleringsorganet att en tågtjänst kan betala 
prishöjningar enligt artikel 32.1, varvid var 
och en av de tjänster som förtecknas 
under en enskild punkt bland följande led 
ska tillhöra olika marknadssegment:

3. Infrastrukturförvaltaren ska, utgående 
från en marknadsundersökning och efter 
samråd med de sökande, fastställa 
homogena marknadssegment och 
motsvarande prishöjningar, enligt vad 
som avses i artikel 32.1.
Infrastrukturförvaltaren ska visa för 
regleringsorganet att en tågtjänst kan betala 
prishöjningar enligt artikel 32.1. Om
infrastrukturförvaltaren inför 
prishöjningar ska
infrastrukturförvaltaren upprätta en 
förteckning över marknadssegment som
regleringsorganet ska ge sitt 
förhandsgodkännande till.

a) Persontrafik/godstrafik.
b) Tåg som transporterar farligt 
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gods/andra godståg.
c) Inrikes trafik/utrikes trafik.
d) Kombinerad transport/direkttåg.
e) Persontrafik i städer och 
regioner/interurban persontrafik.
f) Systemtåg/tåg med enstaka vagnslast.
g) Reguljär tågtrafik/tillfällig tågtrafik.

Or. en

Ändringsförslag 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilläggstjänsterna är av sådant slag att de 
inte har någon betydande inverkan på 
järnvägstransporterna på det berörda 
segmentet i jämförelse med andra 
transportslag. 

Or. fr

Motivering

Tilläggstjänsterna får inte inverka på järnvägstransporternas konkurrenskraft i förhållande 
till andra transportslag.

Ändringsförslag 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Tjänster som omfattas av avtal om 
allmänna tjänster/tjänster som 
tillhandahålls på grundval av öppet 
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tillträde.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att införa en ny typ av marknadssegment: tjänster som 
omfattas av avtal om allmänna tjänster/tjänster som tillhandahålls på grundval av öppet 
tillträde.

Ändringsförslag 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Höghastighetståg/traditionella tåg.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att införa en ny typ av marknadssegment: 
höghastighetståg/traditionella tåg.

Ändringsförslag 716
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Infrastrukturförvaltaren ska tillställa 
järnvägsföretagen tågplanen, som ska 
användas som grund för beräkning av 
förseningar, minst fem dagar före tåget.

b) Infrastrukturförvaltaren ska tillställa 
järnvägsföretagen tågplanen, som ska 
användas som grund för beräkning av 
förseningar, minst fem dagar före tåget.
Medlemsstaterna får anta andra 
tidsfrister för järnvägsnät som tekniskt är 
åtskilda från EU:s allmänna nät för att 
möjliggöra samordning med tredjeländers 
järnvägsnät.
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Or. en

Ändringsförslag 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 5 – tabell 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För godstransport: För godstransport:
År Rabatt År Rabatt

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

Motivering

Den tillfälliga minskningen för ETCS-utrustade tåg bör vara ett verkligt incitament för att 
använda denna teknik. Därför har rabatterna höjts.

Ändringsförslag 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den tillfälliga nedsättningen av 
infrastrukturavgiften för ETCS-utrustade 

utgår
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tåg, i enlighet med artikel 32.3, ska 
fastställas enligt följande:

För godstransport:

År Rabatt

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

För persontrafik:
År Rabatt

2020 5%
2021 5%
2022 5%

2023 5%
2024 5%

Or. pl

Motivering

Rabatterna bör tjäna strävan efter fullständig driftskompatibilitet (för rullande materiel och 
infrastruktur). Höga rabatter för tåg som är utrustade med ETCS kan leda till att 
infrastrukturförvaltaren tar igen förlusterna genom att höja avgifterna för andra operatörer 
vilkas rullande materiel saknar ECTS, något som skulle motverka syftet med den tilltänkta 
föreskriften. Storleken på rabatterna bör betingas av flera olika faktorer (det tekniska nätets 
omfång och parametrar, inberäknat längden på de bansträckor som utrustats med ERTMS, 
eller planer på renoveringar). 
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Ändringsförslag 719
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 5 – tabell 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För godstransport: För godstransport:

År Rabatt År Rabatt

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

Motivering

Syftar till att ge incitament till att utrusta tågen med ETCS (European Train Control System) 
och ge järnvägsoperatörerna tillräckligt med tid för att planera och göra nödvändiga 
investeringar.

Ändringsförslag 720
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 5 – tabell 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För persontrafik: För persontrafik:

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

Or. ro

Motivering

Syftar till att ge incitament till att utrusta tågen med ETCS (European Train Control System) 
och ge järnvägsoperatörerna tillräckligt med tid för att planera och göra nödvändiga 
investeringar.

Ändringsförslag 721
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Bilaga IX – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För järnvägsnät som sammanbinder 
medlemsstater och tredjeländer och som 
har annan spårvidd än EU:s allmänna 
nät får tågplaneprocessen och 
tilldelningen av kapacitet skötas med 
hjälp av de specifika förfaranden och på 
de specifika villkor som gäller för 
järnvägsnäten i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 722
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga X

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA X utgår
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Föreskriven bokföring som ska tillställas 
regleringsorganet

(som avses i artikel 56.8)
Den föreskrivna bokföring som ska 
tillhandahållas regleringsorganet enligt 
artikel 56.8 ska innehålla åtminstone 
följande element:
1. Separat redovisning
Den föreskrivna bokföringen, som ska 
lämnas av infrastrukturförvaltare och alla 
företag eller andra enheter som utför eller 
integrerar olika kategorier av 
järnvägstransport eller tar emot offentliga 
medel, ska
a) inkludera separata resultat- och 
balansräkningar för verksamhet avseende 
godstrafik, persontrafik och 
infrastrukturförvaltning,
b) ge detaljerad information om enskilda 
källor till och användningar av offentliga 
medel och andra former av ersättning på 
ett öppet och detaljerat sätt, inklusive en 
detaljerad granskning av företagens 
kassaflöden för att fastställa på vilket sätt 
dessa offentliga medel och andra former 
av ersättning har använts, 
c) inkludera kostnads- och vinstkategorier 
som gör det möjligt att avgöra huruvida 
korssubventioner mellan dessa olika 
aktiviteter har förekommit, i enlighet med 
regleringsorganets krav,
d) innehålla information med en 
detaljeringsnivå som är tillräcklig enligt 
regleringsorganets bedömning avseende 
nödvändighet och proportionalitet,
e) åtföljas av ett dokument i vilket det 
fastställs vilken metod som ska användas 
för att fördela kostnader mellan olika 
verksamheter.
Om det reglerade företaget utgör en del av 
en gruppstruktur ska föreskriven 
bokföring utarbetas för gruppen som 
helhet, och för varje dotterföretag. Vidare 
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ska fullständiga uppgifter om betalningar 
mellan företag inkluderas i den 
föreskrivna bokföringen för att 
säkerställa att offentliga medel har 
används på lämpligt sätt.
2. Övervakning av avgifter för tillträde till 
järnvägsspår
Föreskriven bokföring som ska 
överlämnas av infrastrukturförvaltare till 
regleringsorganen ska
a) ange olika kostnadskategorier, och 
därvid i synnerhet tillhandahålla 
tillräcklig information om 
marginalkostnader/direkta kostnader för 
de olika tjänsterna eller grupperna av 
tjänster så att infrastrukturavgifter kan 
övervakas,
b) tillhandahålla tillräcklig information 
så att det blir möjligt att övervaka 
individuella avgifter som betalats för 
tjänster (eller grupper av tjänster); om det 
krävs av regleringsorganet ska i denna 
information ingå data om volymer av 
enskilda tjänster, priser för enskilda 
tjänster och sammanlagda intäkter för 
enskilda tjänster, som betalats av interna 
och externa kunder,
c) ange kostnader och intäkter för 
enskilda tjänster (eller grupper av 
tjänster) med användning av relevant 
kostnadsmetod, enligt regleringsorganets 
krav, för att identifiera potentiellt 
konkurrenshämmande prissättning 
(korssubventioner, underprissättning och 
överprissättning).
3. Uppgifter om finansiella resultat
Föreskriven bokföring som ska 
överlämnas av infrastrukturförvaltare till 
regleringsorganen ska inkludera
a) en redogörelse för finansiellt resultat,
b) en utgiftssammanfattning,
c) en sammanfattning av 
underhållsutgifter,
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d) en redovisning av driftskostnader,
e) en resultaträkning,
f) noter som ger utförligare information 
om och förklarar redovisningen när det är 
lämpligt.
4. Övriga frågor
För infrastrukturförvaltare ska den 
föreskrivna bokföringen granskas av en 
oberoende revisor. Revisorns rapport ska 
bifogas som bilaga till den föreskrivna 
bokföringen.
Den föreskrivna bokföringen ska 
innehålla resultaträkningar och 
balansräkningar och ska stämmas av mot 
företagets lagstadgade redovisning, och 
förklaringar ska ges för alla 
avstämningsposter.

Or. en

Motivering

Av konsekvensskäl, i och med att artikel 56.8 utgått: sådant kommer inte an på ett 
regleringsorgan.

Ändringsförslag 723
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Bilaga X – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inkludera separata resultat- och 
balansräkningar för verksamhet avseende 
godstrafik, persontrafik och 
infrastrukturförvaltning,

a) inkludera separata resultat- och 
balansräkningar för verksamhet avseende 
godstrafik, persontrafik och 
infrastrukturförvaltning, och vara kopplad 
till indikatorer och uppfyllda mål,

Or. es
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Motivering

Kopplingen till mål och indikatorer skulle möjliggöra en mer effektiv bedömning av resultat-
och balansräkningarna.

Ändringsförslag 724
Debora Serracchiani

Förslag till direktiv
Bilaga X – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) inkludera kostnads- och vinstkategorier 
som gör det möjligt att avgöra huruvida 
korssubventioner mellan dessa olika
aktiviteter har förekommit, i enlighet med 
regleringsorganets krav,

c) inkludera kostnads- och vinstkategorier 
som gör det möjligt att avgöra huruvida 
korssubventioner mellan dessa olika 
aktiviteter har förekommit, i enlighet med 
kraven i artikel 6 samt med vad som 
regleringsorganet ansett vara rimligt och 
nödvändigt,

Or. en


