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Ändringsförslag  155 
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 13 – punkt 2 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 

anläggningen för tjänster får avslås endast 

om det finns livskraftiga alternativ som gör 

det möjligt för dem att bedriva den berörda 

gods- eller persontrafiken på samma linje 

under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 

Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 

att det finns ett livskraftigt alternativ. 

Järnvägsföretags begäran om tillträde till 

anläggningen för tjänster får avslås endast 

om det finns livskraftiga alternativ som gör 

det möjligt för dem att bedriva den berörda 

gods- eller persontrafiken på samma linje 

under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 

I syfte att undvika tvister och förseningar 

är det regleringsorganet som ska bevisa att 

det finns ett livskraftigt alternativ. 

Or. en 

Motivering 

I de fall då det järnvägsföretag som förvaltar den berörda anläggningen för tjänster avslår 
begäran om tillträde bör kompetensen ligga hos regleringsorganet, och förslaget på 
alternativa linjer under ekonomiskt godtagbara förhållanden bör också komma från detta 
organ. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Ändringsförslag  156 
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 13 – punkt 2 – stycke 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om intressekonflikter uppstår ska 

tjänsteleverantören sträva efter att finna 

bästa möjliga lösning på alla önskemål. 

Om inget livskraftigt alternativ är 

tillgängligt, samtidigt som det inte är 

möjligt att tillgodose alla ansökningar om 

kapacitet för den berörda anläggningen på 

grundval av påvisade behov, ska det 

regleringsorgan som avses i artikel 55 på 

eget initiativ eller på grundval av ett 

klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att en lämplig del av 

kapaciteten tilldelas andra 

järnvägsföretag än de som utgör en del av 

det organ eller företag som 

tjänsteleverantören också tillhör. 

Nybyggda underhållsanläggningar och 

andra tekniska anläggningar som 

utvecklats för specifik ny rullande materiel 

får emellertid reserveras för användning av 

ett järnvägsföretag för en period av fem år 

från det att de börjar tas i drift. 

Om intressekonflikter uppstår ska 

tjänsteleverantören sträva efter att finna 

bästa möjliga lösning på alla önskemål. 

Om inget livskraftigt alternativ är 

tillgängligt, samtidigt som det inte är 

möjligt att tillgodose alla ansökningar om 

kapacitet för den berörda anläggningen på 

grundval av påvisade behov, ska det 

regleringsorgan som avses i artikel 55 på 

grundval av ett klagomål vidta lämpliga 

åtgärder. Underhållsanläggningar och 

andra tekniska anläggningar som 

utvecklats för specifik ny rullande materiel 

som utgör en del av ett avtal om offentliga 

tjänster i enlighet med förordning (EG) 

nr 1370/2007 får emellertid reserveras åt 

den avtalsslutande järnvägsoperatören för 

avtalets giltighetsperiod. I andra fall får 

dessa anläggningar reserveras för 

användning av ett järnvägsföretag för en 

period av tio år från det att de börjar tas i 

drift. 

Or. en 

Motivering 

De åtgärder som eventuellt vidtas av regleringsorganet måste respektera tidsramen och 
tillgänglig personal i den anläggning som ansökan avser. 
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Ändringsförslag  157 
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 13 – punkt 2 – stycke 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om anläggningen för tjänster inte har 

varit i bruk under minst två på varandra 

följande år ska dess ägare offentliggöra 

att driften av anläggningen kan leasas 

eller hyras. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta stycke saknar relevans i förhållande till alla bestämmelser som ger tillträdesrätt till 
järnvägsanläggningar. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Ändringsförslag  158 
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 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 väsentlig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter. 
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Ändringsförslag  159 
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 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. en 

Motivering 

En väsentlig del som inte omfattas av förfarandet för delegerade akter. 
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Ändringsförslag  160 
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 56 – punkt 8 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

Or. en 

Motivering 

Det är utanför regleringsorganets behörighetsområde att utföra övergripande revisioner av 
infrastrukturförvaltarens och järnvägsföretagens hela verksamhet. Medan regleringsorganets 
uppgift är att lösa eventuella tvister ska de behöriga parlamentariska myndigheterna granska 
det korrekta genomförandet av de bestämmelser i direktivet som har införlivats i det 
nationella regelverket. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Ändringsförslag  161 
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 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. en 

Motivering 

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

 

 


