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Rådets holdning 

Betragtning 7 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(7) De kompetente myndigheder bør 

fastlægge specifikationer for offentlige 

serviceforpligtelser inden for offentlig 

personbefordring. Disse specifikationer bør 

være i overensstemmelse med de 

politikmål, der er anført i dokumenter om 

offentlig transportpolitik i 

medlemsstaterne. 

(7) De kompetente myndigheder bør 

fastlægge specifikationer for offentlige 

serviceforpligtelser inden for offentlig 

personbefordring. Disse specifikationer bør 

være i overensstemmelse med de 

politikmål, der er anført i dokumenter om 

offentlig transportpolitik i 

medlemsstaterne, og godkendt af de 

respektive transportplaner som vedtaget af 

de kompetente myndigheder, der er 

ansvarlige for det område, hvor 

transportydelserne er påkrævet. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne er ansvarlige for retningslinjerne i deres transportpolitikker, mens 

kompetencen til at fastsætte de nødvendige offentlige serviceforpligtelser i henhold til deres 

respektive transportplaner er der for de kompetente myndigheder, der er berettiget til at 

indgå kontrakter om offentlig trafikbetjening med jernbane. 
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Rådets holdning Ændringsforslag 

(13) Med henblik på passende 

integration af sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige krav i procedurer 

for tildeling af kontrakter om offentlig 

trafikbetjening vedrørende offentlig 

personbefordring bør operatører af 

offentlig trafikbetjening i forbindelse med 

opfyldelsen af kontrakter om offentlig 

trafikbetjening overholde de krav på 

området social- og arbejdsmarkedsret, der 

gælder i den medlemsstat, hvor den 

pågældende kontrakt om offentlig 

trafikbetjening er tildelt, og som følger af 

love, forskrifter og afgørelser på både 

nationalt plan og EU-plan samt af 

gældende kollektive overenskomster, 

forudsat at disse nationale regler og 

anvendelsen heraf er i overensstemmelse 

med EU-retten. 

(13) Med henblik på passende 

integration af sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige krav i procedurer 

for tildeling af kontrakter om offentlig 

trafikbetjening vedrørende offentlig 

personbefordring bør operatører af 

offentlig trafikbetjening i forbindelse med 

opfyldelsen af kontrakter om offentlig 

trafikbetjening overholde de krav på 

området social- og arbejdsmarkedsret, der 

gælder i den medlemsstat, hvor den 

pågældende kontrakt om offentlig 

trafikbetjening er tildelt, og som følger af 

love, forskrifter og afgørelser på både 

nationalt plan og EU-plan samt af 

gældende kollektive overenskomster. 

Or. en 

Begrundelse 

Overholdelse af EU-retten er allerede nævnt i teksten samt alle gældende nationale love, 

forskrifter, retsafgørelser og kollektive aftaler, hvor det er relevant. Der er derfor ingen 

grund til at stille supplerende betingelser, som allerede er overholdt i den enkelte 
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medlemsstat. 
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Rådets holdning Ændringsforslag 

(14) Når medlemsstater kræver, at 

personale, der er ansat af en tidligere 

operatør, overføres til en nyvalgt operatør 

af offentlig trafikbetjening, bør dette 

personale tildeles de rettigheder, som det 

ville have haft ret til, hvis der havde været 

tale om en overførsel i henhold til direktiv 

2001/23/EF4. Medlemsstaterne bør frit 

kunne vedtage sådanne bestemmelser. 

(14) Når medlemsstater kræver, at 

personale, der er ansat af en tidligere 

operatør, overføres til en nyvalgt operatør 

af offentlig trafikbetjening, bør dette 

personale tildeles de samme rettigheder, 

som det ville have haft ret til, hvis der 

havde været tale om en overførsel i 

henhold til direktiv 2001/23/EF4. 

Medlemsstaterne må ikke fratages 

muligheden for i forbindelse med 

virksomhedsoverførsel at sikre 

arbejdstagerne rettigheder, der ikke er 

omhandlet i direktiv 2001/23/EF, og 

således i relevant omfang tage hensyn til 

sociale og arbejdsmarkedsmæssige 

standarder fastlagt ved national 

lovgivning, love og administrative 
bestemmelser eller kollektive 

overenskomster eller aftaler indgået 

mellem arbejdsmarkedets parter. 

__________________ __________________ 

4 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 

2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivning om varetagelse af 

arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 

med overførsel af virksomheder eller 

4 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 

2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivning om varetagelse af 

arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 

med overførsel af virksomheder eller 
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bedrifter eller af dele af virksomheder eller 

bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16). 

bedrifter eller af dele af virksomheder eller 

bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16). 

Or. en 

Begrundelse 

Den tilsvarende betragtning i forordning nr. 1370/2007 er klarere og sikrer medlemsstaterne 

prærogativer i arbejdsmarkedsmæssige standarder og arbejdsmarkedslovgivning. 
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– 

 

 Forslag om forkastelse 

 Europa-Parlamentet forkaster Rådets 

førstebehandlingsholdning. 

Or. en 

 



 

AM\1112166DA.docx  PE596.599v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.12.2016 A8-0373/9 

Ændringsforslag  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Indstilling ved andenbehandling A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Indenlandsk personbefordring med jernbane 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Rådets holdning 

Artikel 1 – nr. 4 – litra cForordning (EF) nr. 1370/2007 

Artikel 4 – stk. 6 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

6. Hvis de kompetente myndigheder i 

henhold til national ret forlanger, at 

operatører af offentlig trafikbetjening 

overholder visse kvalitetsstandarder og 

sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
standarder eller fastsætter sociale kriterier 

og kvalitative kriterier, skal disse 

standarder og kriterier indarbejdes i 

udbudsdokumenterne og kontrakterne om 

offentlig trafikbetjening. Under 

overholdelse af direktiv 2001/23/EF skal 

sådanne udbudsdokumenter og kontrakter 

om offentlig trafikbetjening også om 

nødvendigt indeholde oplysninger om 

rettigheder og forpligtelser i forbindelse 

med overførsel af ansatte, der blev antaget 

af den tidligere operatør." 

6. Med forbehold af national ret og 

EU-retten, herunder også kollektive 

overenskomster mellem arbejdsmarkedets 

parter, stiller kompetente myndigheder 

krav om, at den valgte operatør af 

offentlig trafikbetjening indrømmer de 

ansatte arbejdsvilkår baseret på bindende 

nationale, regionale eller lokale 
standarder og/eller implementerer en 

obligatorisk personaleoverførsel i tilfælde 

af ændring af operatør. Ved sådanne 

overførsler skal de ansatte, der blev 

antaget af den tidligere operatør, 

indrømmes de samme rettigheder, som de 

ville have haft, hvis der havde været tale 
om en overførsel som omhandlet i direktiv 

2001/23/EF. Hvis de kompetente 

myndigheder forlanger, at operatører af 

offentlig trafikbetjening overholder visse 

sociale og arbejdsmarkedsmæssige 

standarder, skal udbudsdokumenter og 

kontrakter om offentlig trafikbetjening 

angive, hvilke ansatte det drejer sig om, 

og på gennemsigtig vis give detaljerede 
oplysninger om deres kontraktmæssige 

rettigheder og de betingelser, som de 
ansatte anses for at være tilknyttet 
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trafikbetjeningen på. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at genoprette den tekst, som Europa-Parlamentet vedtog 

ved førstebehandlingen. (P7 TA (2014) 0148) 
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Artikel 1 – nr. 9 – litra bForordning (EF) nr. 1370/2007 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

2a. Kontrakter om offentlig 

trafikbetjening vedrørende offentlig 

personbefordring med jernbane, som er 

indgået uden forudgående udbud på 

grundlag af en anden procedure end en 

retfærdig udbudsprocedure fra den ... 

[datoen for ikrafttræden af denne 

ændringsforordning st 11198] indtil den 2. 

december 2019, kan fortsætte, indtil de 

udløber. Uanset artikel 4, stk. 3, må 

sådanne kontrakter højst have en løbetid 

på ti år, bortset fra tilfælde, hvor artikel 4, 

stk. 4, finder anvendelse. 

2a. Kontrakter om offentlig 

trafikbetjening vedrørende offentlig 

personbefordring med jernbane, som er 

indgået uden forudgående udbud på 

grundlag af en anden procedure end en 

retfærdig udbudsprocedure fra den ... 

[datoen for ikrafttræden af denne 

ændringsforordning st 11198] indtil den 2. 

december 2019, kan fortsætte, indtil de 

udløber. 

Or. en 

Begrundelse 

Bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, og artikel 4, stk. 4, skal bevares, da de vedrører 

multimodale kontrakter, hvor jernbane eller andre skinnekøretøjer desuden udgør mere end 

50 % af værdien af de pågældende tjenesteydelser på grund af miljøvenlige mål. 

 

 


