
 

AM\883150DA.doc  PE472.775v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

9.11.2011 A7-0367/134 

Ændringsforslag  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) Medlemsstaterne kan undtage 

følgende fra anvendelsen af artikel 6, 7, 8 

og 13 samt kapitel IV:  

 – jernbanevirksomheder, som kun udfører 

jernbanegodstransport på en 

jernbaneinfrastruktur, der blev forvaltet 

af disse virksomheder inden dette direktivs 

ikrafttræden, og som har en sporvidde, 

der er forskellig fra det dominerende 

netværk inden for den pågældende 

medlemsstat, og er forbundet til en 

jernbaneinfrastruktur i en ikke-EU-stat – 

så længe den forvaltede infrastruktur ikke 

er anført i Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU af 7. 

juli 2010 om Unionens retningslinjer for 

udvikling af det transeuropæiske 

transportnet. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Ændringsforslag  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz m.fl. 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) Medlemsstaterne kan undtage 

følgende fra anvendelsen af artikel 6, 7, 8 

og 13 samt kapitel IV: 

 – jernbanevirksomheder, som kun udfører 

jernbanegodstransport på en 

jernbaneinfrastruktur, der blev forvaltet 

af disse virksomheder inden dette direktivs 

ikrafttræden, og som har en sporvidde, 

der er forskellig fra det dominerende 

netværk inden for den pågældende 

medlemsstat, og er forbundet til en 

jernbaneinfrastruktur i en ikke-EU-stat – 

så længe den forvaltede infrastruktur ikke 

er anført i Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU af 7. 

juli 2010 om Unionens retningslinjer for 

udvikling af det transeuropæiske 

transportnet. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/136 

Ændringsforslag  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Regnskaberne vedrørende de forskellige 

aktivitetsområder, der henvises til i stk. 1 

og 3, skal føres således, at det er muligt at 

overvåge forbuddet mod overførsel af 

offentlige midler, der er betalt til et 

aktivitetsområde, til et andet. 

4. For at sikre fuldstændig 

gennemsigtighed i udgifterne til 

infrastruktur skal regnskaberne vedrørende 

de forskellige aktivitetsområder, der 

henvises til i stk. 1 og 3, føres således, at 

det er muligt at overvåge overholdelsen af 

de foregående stykker og overvåge 

anvendelsen af indkomst fra 

infrastrukturafgifter, overskud fra andre 

kommercielle aktiviteter fra 

infrastrukturforvalterens side samt 

offentlige og private midler, der er betalt til 

infrastrukturforvalteren. 

 Infrastrukturforvalterens indtægter må 

under ingen omstændigheder anvendes af 

en jernbanevirksomhed eller et organ 

eller en virksomhed, der kontrollerer en 

jernbanevirksomhed, da dette kunne 

styrke dens position på markedet eller give 

den mulighed for at opnå økonomiske 

fordele i forhold til andre 

jernbanevirksomheder. 

 Denne bestemmelse er ikke til hinder for 

refusion, under overvågning af 

tilsynsorganet som omhandlet i artikel 55, 

herunder rentebetaling på markedsvilkår, 

af de finansielle lån, der ikke stammer fra 

offentlige midler, som det organ eller den 

virksomhed, der kontrollerer 

jernbanevirksomheden, har stillet til 
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rådighed for infrastrukturforvalteren. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Ændringsforslag  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 

af retfærdig og ikke-diskriminerende 

adgang til infrastruktur som opført på listen 

i bilag II overdrages organer eller 

selskaber, der ikke selv udfører nogen form 

for jernbanetransport. Uanset strukturform 

skal det fremgå, at denne målsætning er 

opfyldt. 

Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse 

af retfærdig og ikke-diskriminerende 

adgang til infrastruktur som opført på listen 

i bilag II overdrages organer eller 

selskaber, der ikke selv udfører nogen form 

for jernbanetransport. Uanset strukturform 

skal det fremgå, at denne målsætning er 

opfyldt. Med hensyn til forvaltning af 

trafikken på nettet er det dog vigtigt, at 

jernbanevirksomheder og 

infrastrukturforvaltere samarbejder 

effektivt. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Ændringsforslag  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

for S&D-Gruppen 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 22a) Bedre adgang til rejseinformation og 

billetsalg på passagerstationer bør 

supplere andre lovgivningsmæssige 

initiativer, der har til formål at fremme 

etablering og udvikling af trafiktelematik 

for persontrafikken. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Ændringsforslag  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

for S&D-Gruppen 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Regnskaberne vedrørende de forskellige 

aktivitetsområder, der henvises til i stk. 1 

og 3, skal føres således, at det er muligt at 

overvåge forbuddet mod overførsel af 

offentlige midler, der er betalt til et 

aktivitetsområde, til et andet. 

4. For at sikre fuldstændig 

gennemsigtighed i udgifterne til 

infrastruktur skal regnskaberne 

vedrørende de forskellige 

aktivitetsområder, der henvises til i stk. 1 

og 3, føres således, at det er muligt at 

overvåge overholdelsen af de foregående 

stykker og overvåge anvendelsen af 

indkomst fra infrastrukturafgifter, 

overskud fra andre kommercielle 

aktiviteter fra infrastrukturforvalterens 

side samt offentlige og private midler, der 

er betalt til infrastrukturforvalteren. 

 Infrastrukturforvalterens indtægter må 

under ingen omstændigheder anvendes af 

en jernbanevirksomhed eller et organ 

eller en virksomhed, der kontrollerer en 

jernbanevirksomhed, da dette kunne 

styrke dens position på markedet eller give 

den mulighed for at opnå økonomiske 

fordele i forhold til andre 

jernbanevirksomheder. 

 Denne bestemmelse er ikke til hinder for 

refusion, under overvågning af 

tilsynsorganet som omhandlet i artikel 55, 

herunder rentebetaling på markedsvilkår, 

af de finansielle lån, der ikke stammer fra 

offentlige midler, som det organ eller den 
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virksomhed, der kontrollerer 

jernbanevirksomheden, har stillet til 

rådighed for infrastrukturforvalteren. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Ændringsforslag  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

for S&D-Gruppen 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 22  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En jernbanevirksomhed skal være 

tilstrækkeligt forsikret eller have truffet 

tilsvarende foranstaltninger til i henhold til 

national og international lovgivning at 

kunne dække sit erstatningsansvar i 

tilfælde af uheld, særlig med hensyn til 

fragt og post samt over for tredjemand, jf. 

dog bestemmelserne i kapitel III i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1371/2007. 

En jernbanevirksomhed skal være 

tilstrækkeligt forsikret eller have truffet 

tilsvarende foranstaltninger til i henhold til 

national og international lovgivning at 

kunne dække sit erstatningsansvar i 

tilfælde af uheld, særlig med hensyn til 

fragt og post samt over for tredjemand, jf. 

dog bestemmelserne i kapitel III i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1371/2007. Niveauet for den dækning, der 

skønnes hensigtsmæssig, kan 

differentieres for at tage hensyn til 

særlige tjenester, især jernbanedrift til 

kulturelle formål eller af hensyn til 

kulturarven, som finder sted på det 

offentlige jernbanenet. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Ændringsforslag  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 3 – nr. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) Med forbehold af kravet om 

forvaltningsmæssig uafhængighed i 

artikel 4, og forudsat at denne ret er 

direkte afledt af forfatningsretten mindst 

to år før datoen for ikrafttrædelsen af 

dette direktiv, må det nationale parlament 

kontrollere og, når relevant, revidere det 

afgiftsniveau, der er fastlagt af 

infrastrukturforvalteren. En sådan 

eventuel kontrol skal sikre, at afgifterne 

overholder dette direktiv og de etablerede 

rammer og regler for opkrævning. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Ændringsforslag  142 

Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Da der ikke findes fælles regler for 

fordelingen af infrastrukturomkostninger, 

bør medlemsstaterne efter høring af 

infrastrukturforvalteren fastsætte regler for 

jernbanevirksomhedernes betaling af 

afgifter for brug af 

jernbaneinfrastrukturen. Disse regler bør 

ikke forskelsbehandle mellem 

jernbanevirksomhederne. 

(9) Da der ikke findes fælles regler for 

fordelingen af infrastrukturomkostninger, 

bør medlemsstaterne efter høring af 

infrastrukturforvalteren fastsætte regler for 

jernbanevirksomhedernes brug af 

jernbaneinfrastrukturen. Disse regler bør 

hverken forskelsbehandle mellem 

jernbanevirksomhederne eller skabe 

mulighed for social dumping over for de 

berørte medarbejdere ved jernbanen. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse vedrører reglerne, ikke infrastrukturafgifterne: Ikke-forskelsbehandling 

af virksomheder er en entydig bestemmelse, og den samme bestemmelse bør i lighed hermed 

gælde for arbejdstagere, der er ansat hos jernbanevirksomhederne, når disse ansøger om en 

tjeneste. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Ændringsforslag  143 

Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Ved vurderingen af, om der er risiko 

for ubalance i den økonomiske ligevægt i 

kontrakten om offentlig tjeneste, bør der 

tages hensyn til forud fastlagte kriterier 

som f.eks. indvirkningen på rentabiliteten 

af ruter, der er omfattet af en kontrakt om 

offentlig tjeneste, herunder de deraf 

følgende indvirkninger på 

nettoomkostningerne for den kompetente 

offentlige myndighed, som tildelte 

kontrakten, passagerernes efterspørgsel, 

billetpriser, billetordninger, og for den 

forslåede nye rute antal stop på begge sider 

af grænsen og deres beliggenhed, samt 

køreplan og antal afgange. 

I overensstemmelse med en sådan 

vurdering og afgørelsen fra det relevante 

tilsynsorgan bør medlemsstaterne kunne 

tillade, ændre eller afvise ansøgningen om 

adgang til en rute med international 

passagertransport, herunder opkræve en 

afgift af operatøren af en ny rute med 

international passagertransport i henhold til 

den økonomiske analyse og i 

overensstemmelse med EU-retten og 

principperne om ligebehandling og ikke-

forskelsbehandling. 

(17) Ved vurderingen af, om der er risiko 

for ubalance i den socioøkonomiske 

ligevægt i kontrakten om offentlig tjeneste, 

bør der tages hensyn til forud fastlagte 

kriterier som f.eks. indvirkningen på 

pålideligheden af ruter, der er omfattet af 

en kontrakt om offentlig tjeneste, herunder 

de deraf følgende indvirkninger på både 

samhørigheds- og transportpolitikken for 

det pågældende område og på 

nettoomkostningerne for den kompetente 

offentlige myndighed, som tildelte 

kontrakten, passagerernes efterspørgsel, 

billetpriser, billetordninger, og for den 

forslåede nye rute antal stop på begge sider 

af grænsen og deres beliggenhed, samt 

køreplan og antal afgange. 

I overensstemmelse med en sådan 

vurdering og afgørelsen fra det relevante 

tilsynsorgan bør medlemsstaterne eller 

lokale kompetente myndigheder kunne 

tillade, ændre eller afvise ansøgningen om 

adgang til en rute med international 

passagertransport, herunder opkræve en 

afgift af operatøren af en ny rute med 

international passagertransport i henhold til 

den socioøkonomiske analyse og i 

overensstemmelse med EU-retten og 

principperne om ligebehandling, 

gennemsigtighed og ikke-
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forskelsbehandling. 

Or. en 

Begrundelse 

Offentlige tjenesteydelseskontrakter tildeles med henblik på opfyldelsen af social- og 

samhørighedspolitiske mål, idet man også tager hensyn til cost-benefit-analyser, men dette 

økonomiske kriterium er ikke det eneste, som medlemsstaterne eller de kompetente lokale 

myndigheder skal tage hensyn til, og de er derfor nødt til at reagere på sådanne 

anmodninger. 
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9.11.2011 A7-0367/144 

Ændringsforslag  144 

Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Medlemsstaterne bør have mulighed 

for at tillade købere af 

jernbanetransportydelser at deltage direkte 

i kapacitetstildelingsprocessen. 

(38) Medlemsstaterne bør have mulighed 

for kun at tillade jernbanevirksomheder 

med licens at erhverve 

jernbanetransportydelser og at deltage 

direkte i kapacitetstildelingsprocessen. 

Or. en 

Begrundelse 

Kun jernbanevirksomheder med licens bør have ret til at ansøge om og få adgang til 

jernbanetjenester, idet deres godkendte kapacitet kan sikre fuld overensstemmelse med 

integrerede sikkerhedsbestemmelser. 

 

 


