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SV Förenade i mångfalden SV 

9.11.2011 A7-0367/145 

Ändringsförslag  145 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kapitel II är inte tillämpligt 

på järnvägsföretag som enbart 

tillhandahåller stadstrafik, förortstrafik 

eller regional trafik. 

1. Detta direktiv är tillämpligt på 

järnvägsföretag som tillhandahåller inrikes 

och internationell järnvägstrafik med 

undantag av andra spårbaserade 

transportsätt som tunnelbana eller 

spårvagn. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt med ett förtydligande av tillämpningsområdet med beaktande av att 
regional- och förortstrafik ofta körs på järnvägsnätens infrastruktur och av järnvägsföretag. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Ändringsförslag  146 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna får undanta följande 

företag från tillämpningsområdet för 

kapitel III: 

2. Medlemsstaterna får, i enlighet med 

nationell lagstiftning om villkor för 

driftssäkerhet, undanta följande företag 

från tillämpningsområdet för kapitel III: 

Or. en 

Motivering 

Varje medlemsstat ansvarar för att alla befintliga bestämmelser om säkerhet och 
järnvägsdrift i nationell lagstiftning respekteras även när undantag beviljas. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Ändringsförslag  147 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – punkt 3 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Järnvägsnät som enbart är avsedda att 

användas för stads- och förortstjänster för 

persontrafik. 

b) Järnvägsnät som används enbart för 

stads- och förortstjänster för persontrafik 

på järnväg och uteslutande av ett enda 

järnvägsföretag som inte omfattas av 

bestämmelserna i punkt 1 till dess att en 

annan sökande ansöker om kapacitet på 

det järnvägsnätet. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga vilken sorts regionala nät och tjänster för 
persontrafik som kan undantas under förutsättning att de inte omfattas av bestämmelserna i 
punkt 1. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Ändringsförslag  148 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6) stads- och förortstrafik: transporter som 

utförs för att tillgodose transportbehoven 

inom en stadskärna eller en storstadsregion 

samt transportbehov mellan denna 

storstadsregion och omgivande områden. 

6) stads- och förortstrafik: 

järnvägstransporter som utförs på ett nät 

och som inte är sådana spårbaserade 

transportsätt som tunnelbana eller 

spårvagn, för att tillgodose 

transportbehoven inom en stadskärna eller 

en storstadsregion samt transportbehov 

mellan denna storstadsregion och 

omgivande områden. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är ett förtydligande för att identifiera de relaterade järnvägsnäten och 
de berörda järnvägstjänster som tillhandahålls på dessa nät. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Ändringsförslag  149 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12) sökande: ett järnvägsföretag och andra 

fysiska eller juridiska personer, såsom till 

exempel behöriga myndigheter enligt 

förordning (EG) nr 1370/2007 och 

befraktare, speditörer samt operatörer för 

kombinerade transporter, som har ett 

allmännyttigt eller kommersiellt intresse av 

att ansöka om infrastrukturkapacitet. 

12) sökande: ett godkänt järnvägsföretag 

som har ett allmännyttigt eller 

kommersiellt intresse av att ansöka om 

infrastrukturkapacitet för 

tillhandahållande av järnvägstrafik. 

Or. en 

Motivering 

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



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.11.2011 A7-0367/150 

Ändringsförslag  150 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förvaltning av järnvägsföretagen enligt 

kommersiella principer 

Förvaltning av järnvägsföretagen 

Or. en 

Motivering 

Även järnvägstjänster är en del av tjänsterna i allmänhetens intresse och är därför inte 
begränsade av de kommersiella principerna. Medlemsstaterna följer inte heller längre dessa 
principer när de fattar beslut om fastställande av allmän trafikplikt. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Ändringsförslag  151 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska göra det möjligt för 

järnvägsföretagen att anpassa sin 

verksamhet till marknaden och genomföra 

denna verksamhet på sina ledningsorgans 

ansvar för att kunna erbjuda effektiva och 

lämpliga transporter till lägsta möjliga 

kostnad för den servicekvalitet som krävs. 

1. Medlemsstaterna ska göra det möjligt för 

järnvägsföretagen att anpassa sin 

verksamhet till marknaden och erbjuda 

tillförlitliga, effektiva och lämpliga 

transporter, inklusive den allmänna 

trafikplikten inom ramen för 

järnvägstransporters egenskap av tjänst i 

allmänhetens intresse. 

Or. en 

Motivering 

En omställning inom järnvägsföretagen till en lämplig marknadsorientering får inte äventyra 
deras allmänna trafikplikt inom ramen för det kontrakt som ingåtts med medlemsstaten i 
fråga. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Ändringsförslag  152 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om medlemsstaten direkt eller indirekt 

äger eller kontrollerar järnvägsföretaget 

ska dess kontrollrättigheter i förhållande 

till ledningen inte vara större än de 

ledningsrelaterade rättigheter som enligt 

nationell bolagsrätt tillerkänns aktieägare 

i privata aktiebolag. Riktlinjer för policyn, 

som nämns i punkt 3, vilka staten kan 

fastställa för företag när det gäller 

utövande av aktieägarkontroll, ska endast 

vara av generell natur och får inte vara 

ett hinder för specifika affärsbeslut som 

fattas av ledningen. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Styrelsen bär hela ansvaret för att aktieägarnas önskningar respekteras vid genomförandet av 
lämpliga riktlinjer. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Ändringsförslag  153 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna får begränsa 

tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 

mellan en avreseplats och en 

bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 

flera avtal om allmänna tjänster som 

överensstämmer med gällande 

unionslagstiftning. En sådan begränsning 

får dock inte leda till en inskränkning av 

rätten att ta upp passagerare vid varje 

station utmed en internationell sträcka och 

att lämna av dem vid en annan, inbegripet 

stationer som ligger i samma medlemsstat, 

såvida inte utövandet av denna rätt skulle 

äventyra den ekonomiska jämvikten för ett 

avtal om allmänna tjänster. 

1. Medlemsstaterna eller berörda lokala 

behöriga myndigheter som träffar avtal 

om allmänna tjänster får begränsa 

tillträdesrätten enligt artikel 10 för trafik 

mellan en avreseplats och en 

bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller 

flera avtal om allmänna tjänster som 

överensstämmer med gällande 

unionslagstiftning. En sådan begränsning 

får dock inte leda till en inskränkning av 

rätten att ta upp passagerare vid varje 

station utmed en internationell sträcka och 

att lämna av dem vid en annan, inbegripet 

stationer som ligger i samma medlemsstat, 

såvida inte utövandet av denna rätt skulle 

äventyra den socioekonomiska jämvikten 

och de sammanhållningspolitiska mål 

som anges i ett avtal om allmänna tjänster. 

Or. en 

Motivering 

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



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.11.2011 A7-0367/154 

Ändringsförslag  154 
Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Huruvida den ekonomiska jämvikten 

för ett avtal om allmänna tjänster skulle 

äventyras ska avgöras av det eller de 

berörda regleringsorgan som avses i 

artikel 55 på grundval av en objektiv 

ekonomisk analys och i förväg fastställda 

kriterier på begäran av 

2. Det eller de berörda regleringsorgan som 

avses i artikel 55 kan vid en tvist om 

myndighetens beslut uppmanas att fatta 

beslut enligt bestämmelserna i punkt 1, på 

grundval av en objektiv ekonomisk analys 

och i förväg fastställda kriterier samt på 

begäran av 

Or. en 

Motivering 

Regleringsorganet ska bara ingripa vid tvister. 

 

 


