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9.11.2011 A7-0367/145 

Ændringsforslag  145 

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 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kapitel II finder ikke anvendelse på 

jernbanevirksomheder, som kun forestår 

transport i byer og forstæder samt 

regional transport. 

1. Dette direktiv finder anvendelse på 

jernbanevirksomheder, der driver 

indenlandsk og international 

jernbanetransport med undtagelse af 

andre sporbaserede transportformer som 

metro eller sporvogn. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet, eftersom transporttjenester i regioner og 

forstæder ofte benytter jernbaneinfrastrukturer og drives af jernbanevirksomheder. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Ændringsforslag  146 

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 

Artikel 2 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne kan undtage følgende 

fra anvendelsen af kapitel III  : 

2. Medlemsstaterne kan under 

overholdelse af deres nationale lovgivning 

vedrørende sikre driftsbetingelser undtage 

følgende fra anvendelsen af kapitel III: 

Or. en 

Begrundelse 

De enkelte medlemsstater har ansvaret for at sikre, at alle de i deres nationale love 

eksisterende sikkerheds- og driftsbestemmelser for jernbanerne overholdes, også når de 

indrømmer undtagelser. 

 



 

AM\883149DA.doc  PE472.775v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.11.2011 A7-0367/147 

Ændringsforslag  147 

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 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) net, der kun er beregnet til 

jernbanepassagertransport i byer og 

forstæder 

b) net, der kun benyttes til 

jernbanepassagertransport i byer og 

forstæder og kun af én 

jernbanevirksomhed, der ikke falder ind 

under bestemmelserne i stk. 1, og indtil en 

anden ansøger foruden denne 

jernbanevirksomhed anmoder om at 

benytte kapaciteten på det pågældende net  

Or. en 

Begrundelse 

Præcisering af, hvilke typer regionale passagernet og -tjenester der kan undtages, medmindre 

de ikke falder ind under bestemmelserne i stk. 1. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Ændringsforslag  148 

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 

Artikel 3 – nr. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) "transport i byer og forstæder": 

transportydelser til opfyldelse af behovene 

i en by eller et byområde samt 

transportbehovene mellem denne by eller 

dette byområde og forstæderne 

(6) "transport i byer og forstæder": 

jernbanetjenester på et andet net end 

sporbaserede transportformer som metro 

eller sporvogn til opfyldelse af behovene i 

en by eller et byområde samt 

transportbehovene mellem denne by eller 

dette byområde og forstæderne 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt med denne præcisering for at identificere relaterede jernbanenet og de 

jernbanetjenester, der drives på disse net. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Ændringsforslag  149 

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 

Artikel 3 – nr. 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) "ansøger": en jernbanevirksomhed og 

andre fysiske eller juridiske personer som 

f.eks. kompetente myndigheder i henhold 

til forordning (EF) nr. 1370/2007 og 

speditører samt operatører inden for 

kombineret transport, som har en 

almennyttig eller forretningsmæssig 

interesse i at købe infrastrukturkapacitet. 

(12) "ansøger": en jernbanevirksomhed 

med licens, som har en almennyttig eller 

forretningsmæssig interesse i at købe 

infrastrukturkapacitet til drift af 

jernbanetjenester. 

Or. en 

Begrundelse 

I betragtning af den komplicerede tekniske viden, der er nødvendig for at sikre, at der ved 

bestilling og tildeling af kapacitet ikke sker nogen form for misbrug eller handel med kanaler, 

skal den godkendte ansøger være en jernbanevirksomhed med licens. Enhver yderligere 

udvidelse med andre ansøgere, der ikke er jernbanevirksomheder som f.eks. speditører eller 

pakkeleverandører er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 15 i forordning 

(EU) 913/2010. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Ændringsforslag  150 

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 

Artikel 5 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forvaltning af jernbanevirksomheder efter 

kommercielle principper 

Forvaltning af jernbanevirksomheder 

Or. en 

Begrundelse 

Jernbanedrift er også en tjenesteydelse af almen interesse og er derfor ikke udelukkende 

baseret på kommercielle principper, som medlemsstaternes beslutninger om offentlige 

tjenesteforpligtelser da heller ikke længere henviser til. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Ændringsforslag  151 

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 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal give 

jernbanevirksomhederne mulighed for at 

tilpasse deres aktiviteter til markedet og 

forvalte dem under deres ledelsesorganers 

ansvar med henblik på effektive og 

hensigtsmæssige transportydelser med de 

mindst mulige omkostninger for den 

krævede kvalitet. 

Medlemsstaterne skal give 

jernbanevirksomhederne mulighed for at 

tilpasse deres aktiviteter til markedet og 

levere pålidelige, effektive og 

hensigtsmæssige jernbanetransportydelser, 

herunder offentlige tjenesteforpligtelser 

inden for rammerne af jernbanetransport 

som en tjenesteydelse af almen interesse. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasningen af jernbanevirksomheder, således at de bliver tilstrækkeligt markedsorienterede, 

må ikke skade deres forpligtelse til at levere offentlige tjenester i henhold til aftalen med den 

pågældende medlemsstat. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Ændringsforslag  152 

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 

Artikel 5 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis medlemsstaten direkte eller 

indirekte ejer eller kontrollerer 

jernbanevirksomheden, må dens 

kontrolrettigheder i forhold til ledelsen 

ikke være større end de ledelsesrelaterede 

rettigheder, som der i henhold til national 

selskabsret tilstås aktionærer i private 

aktieselskaber. De politiske retningslinjer, 

jf. stk. 3, som staten måtte fastsætte for 

selskaber som led i udøvelsen af 

aktionærkontrol, må kun være af generel 

art og må ikke gribe ind i ledelsens 

specifikke forretningsmæssige 

beslutninger. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det fulde ansvar påhviler bestyrelsen, som vil respektere aktionærernes vilje i forbindelse 

med gennemførelsen af hensigtsmæssige forvaltningsmæssige retningslinjer. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Ændringsforslag  153 

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 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i 

artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 

strækninger mellem afgangs- og 

bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 

eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 

overensstemmelse med gældende EU-ret. 

En sådan begrænsning kan kun føre til en 

begrænsning af retten til at medtage 

passagerer fra én station til en anden 

undervejs på den internationale rute, 

herunder på strækningen mellem to 

stationer i en og samme medlemsstat, i de 

tilfælde, hvor udøvelsen af denne ret ville 

skabe ubalance i den økonomiske ligevægt 

i en kontrakt om offentlig tjeneste. 

1. Medlemsstaterne eller de berørte lokale 

myndigheder, der indgår en kontrakt om 

offentlig tjeneste, kan begrænse den i 

artikel 10 fastsatte ret til adgang på de 

strækninger mellem afgangs- og 

bestemmelsesstedet, der er omfattet af en 

eller flere kontrakter om offentlig tjeneste i 

overensstemmelse med gældende EU-ret. 

En sådan begrænsning kan kun føre til en 

begrænsning af retten til at medtage 

passagerer fra én station til en anden 

undervejs på den internationale rute, 

herunder på strækningen mellem to 

stationer i en og samme medlemsstat, i de 

tilfælde, hvor udøvelsen af denne ret ville 

skabe ubalance i den 

samfundsøkonomiske ligevægt og de 

samhørighedspolitiske målsætninger som 

fastsat i en kontrakt om offentlig tjeneste. 

Or. en 

Begrundelse 

Der skal, når der træffes afgørelser om retten til adgang og til at medtage passagerer, tages 

højde for politikker om social samhørighed og dermed forbundne transportmålsætninger som 

fastsat i en kontrakt om offentlig tjeneste. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Ændringsforslag  154 

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 

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eller de relevante tilsynsorganer, jf. 

artikel 55, afgør, om der er opstået 

ubalance i den økonomiske ligevægt i en 

kontrakt om offentlig tjeneste på grundlag 

af en objektiv økonomisk analyse og i 

henhold til forud fastlagte kriterier efter 

anmodning fra: 

Det eller de relevante tilsynsorganer, jf. 

artikel 55, kan anmodes om at træffe en 

afgørelse i tilfælde af en tvist om den 

afgørelse, som myndigheden har truffet i 

henhold til bestemmelserne i stk. 1, på 

grundlag af en objektiv analyse og i 

henhold til forud fastlagte kriterier og efter 

anmodning fra: 

Or. en 

Begrundelse 

Tilsynsorganet skal kunne anmodes om at gribe ind i tilfælde af tvister. 

 

 


