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Betænkning  A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 

adgang til servicefaciliteten må kun 

afvises, hvis der findes levedygtige 

alternativer, der gør det muligt at udføre 

den pågældende gods- eller 

passagertransport på samme rute på 

økonomisk acceptable vilkår. Det er 

operatøren af servicefaciliteten, som skal 

bevise, at der findes et levedygtigt 

alternativ. 

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 

adgang til servicefaciliteten må kun 

afvises, hvis der findes levedygtige 

alternativer, der gør det muligt at udføre 

den pågældende gods- eller 

passagertransport på samme rute på 

økonomisk acceptable vilkår. Det er 

tilsynsorganet, som skal bevise, at der 

findes et levedygtigt alternativ, for at 

undgå tvister og forsinkelser. 

Or. en 

Begrundelse 

Kendskab til og forslag om at benytte økonomisk bæredygtige alternative ruter kunne ligge 

hos tilsynsorganet i tilfælde, hvor operatøren af den ansøgte servicefacilitet afviser adgang. 
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Rapport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når operatøren af servicefaciliteten støder 

på konflikter mellem forskellige 

ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 

imødekomme alle krav. Hvis der ikke 

findes noget levedygtigt alternativ og det 

ikke er muligt at imødekomme alle 

ansøgninger om kapacitet for den relevante 

facilitet på grundlag af påviste behov, skal 

tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 

initiativ eller på grundlag af en klage 

træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for 

at sikre, at en passende del af kapaciteten 

forbeholdes andre jernbanevirksomheder 

end dem, der udgør en del af det organ 

eller den virksomhed, som 

facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid 

kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter 

eller andre tekniske faciliteter, som er 

udviklet til specifikt nyt rullende materiel, 

forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 

i en periode på fem år fra det tidspunkt, 

hvor deres drift startes. 

Når operatøren af servicefaciliteten støder 

på konflikter mellem forskellige 

ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 

imødekomme alle krav. Hvis der ikke 

findes noget levedygtigt alternativ og det 

ikke er muligt at imødekomme alle 

ansøgninger om kapacitet for den relevante 

facilitet på grundlag af påviste behov, skal 

tilsynsorganet, jf. artikel 55, på grundlag af 

en klage træffe hensigtsmæssige 

foranstaltninger. Imidlertid kan 

vedligeholdelsesfaciliteter eller andre 

tekniske faciliteter, som er udviklet til 

specifikt nyt rullende materiel, som indgår 

i en offentlig servicekontrakt i henhold til 

forordning (EF) nr. 1370/2007, 

forbeholdes den kontraherende 

jernbaneoperatør i kontraktens varighed. 

I andre tilfælde kan disse faciliteter 

forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed 

i en periode på 10 år fra det tidspunkt, hvor 

deres drift startes. 

Or. en 

Begrundelse 

Den handling, der i sidste ende foretages af tilsynsorganet, bør respektere tidsrammen og de 

menneskelige ressourcer, der er til rådighed i den ønskede facilitet. 
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Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når servicefaciliteten ikke har været 

benyttet i mindst to på hinanden følgende 

år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 

faciliteten kan leases eller lejes. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Meningsløs i forhold til alle bestemmelser, der tildeler ret til adgang til jernbanefaciliteter. 
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Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bilag VIII, punkt 1, kan ændres på 

baggrund af erfaringerne i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 60. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Væsentligt element, som ikke falder ind under proceduren med delegerede retsakter. 
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Rapport A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på 

baggrund af erfaringerne i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 60, navnlig for at specificere 

elementerne i de differentierede 

infrastrukturafgifter. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Væsentligt element, som ikke falder ind under proceduren med delegerede retsakter. 
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Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 
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Forslag til direktiv 

Artikel 56 – stk. 8 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tilsynsorganet er beføjet til at 

gennemføre revisioner eller iværksætte 

eksterne revisioner hos 

infrastrukturforvalterne og, når det er 

relevant, jernbanevirksomheder for at 

kontrollere, om bestemmelserne i artikel 6 

om adskillelse af regnskaber er overholdt. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er uden for et tilsynsorgans ansvarsområde at gennemføre generelle revisioner af alle 

infrastrukturforvalterens og jernbanevirksomhedernes aktiviteter. Selv om tilsynsorganet skal 

løse eventuelle tvister, er det de kompetente parlamentariske myndigheders opgave at 

vurdere, om de direktivbestemmelser, de gennemførte i deres lovramme, er korrekt 

gennemført. 
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Debora Serracchiani 

Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 56 – stk. 8 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bilag X kan ændres på baggrund af 

erfaringerne i overensstemmelse med 

proceduren i artikel 60. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

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