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

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 
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Andrabehandlingsrekommendation A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Inrikes persontrafik på järnväg 

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

Rådets ståndpunkt 

Skäl 7 

 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(7) Behöriga myndigheter bör fastställa 

specifikationer av den allmänna 

trafikplikten för kollektivtrafiken. Sådana 

specifikationer bör överensstämma med de 

politiska mål som fastställs i 

policydokument för kollektivtrafik i 

medlemsstaterna. 

(7) Behöriga myndigheter bör fastställa 

specifikationer av den allmänna 

trafikplikten för kollektivtrafiken. Sådana 

specifikationer bör överensstämma med de 

politiska mål som fastställs i 

policydokument för kollektivtrafik i 

medlemsstaterna och godkännas i de 

respektive transportplaner som antagits av 

de behöriga myndigheter som är 

ansvariga för det område där 

transporttjänsterna krävs. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna är ansvariga för riktlinjerna för sin transportpolitik, medan behörigheten 

att fastställa de allmännyttiga skyldigheter som krävs enligt deras respektive transportplaner 

ligger hos de behöriga myndigheter som får tilldela avtal om allmän trafik för 

järnvägstjänster. 
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Andrabehandlingsrekommendation A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Inrikes persontrafik på järnväg 

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

Rådets ståndpunkt 

Skäl 13 

 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(13) I syfte att på ett lämpligt sätt 

integrera social- och arbetsrättsliga krav i 

förfaranden för tilldelning av avtal om 

allmän trafik för kollektivtrafik bör 

kollektivtrafikföretagen vid fullgörandet av 

avtal om allmän trafik iaktta social- och 

arbetsrättsliga skyldigheter som är 

tillämpliga i den medlemsstat där avtalet 

om allmän trafik har tilldelats och som 

följer av lagar, andra författningar och 

beslut både på nationell nivå och på 

unionsnivå, samt av tillämpliga 

kollektivavtal, förutsatt att dessa 

nationella bestämmelser och deras 

tillämpning överensstämmer med 

unionsrätten. 

(13) I syfte att på ett lämpligt sätt 

integrera social- och arbetsrättsliga krav i 

förfaranden för tilldelning av avtal om 

allmän trafik för kollektivtrafik bör 

kollektivtrafikföretagen vid fullgörandet av 

avtal om allmän trafik iaktta social- och 

arbetsrättsliga skyldigheter som är 

tillämpliga i den medlemsstat där avtalet 

om allmän trafik har tilldelats och som 

följer av lagar, andra författningar och 

beslut både på nationell nivå och på 

unionsnivå, samt av tillämpliga 

kollektivavtal. 

Or. en 

Motivering 

I texten har det redan nämnts att unionsrätten måste respekteras liksom, i tillämpliga fall, alla 

gällande nationella lagar, andra författningar och beslut samt kollektivavtal. Det finns ingen 

anledning att införa ytterligare villkor som redan respekteras i alla medlemsstater. 
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11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Rådets ståndpunkt 

Skäl 14 

 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(14) Om medlemsstater kräver att den 

personal som anställts av det föregående 

företaget ska överföras till det nyligen 

utvalda kollektivtrafikföretaget bör denna 

personal ges samma rättigheter som den 

skulle ha haft vid en överlåtelse enligt 

rådets direktiv 2001/23/EG4. Det bör stå 

medlemsstaterna fritt att anta sådana 

bestämmelser. 

(14) Om medlemsstater kräver att den 

personal som anställts av det föregående 

företaget ska överföras till det nyligen 

utvalda kollektivtrafikföretaget bör denna 

personal ges samma rättigheter som den 

skulle ha haft vid en överlåtelse enligt 

rådets direktiv 2001/23/EG4. 

Medlemsstaterna bör inte hindras från att 

skydda andra överlåtelsevillkor 

beträffande arbetstagarnas rättigheter än 

dem som omfattas av direktiv 2001/23/EG, 

och därigenom, i tillämpliga fall, ta 

hänsyn till de sociala normer som 

föreskrivs i nationella lagar och andra 

författningar, eller i de kollektivavtal eller 

överenskommelser som ingåtts mellan 

arbetsmarknadens parter. 

__________________ __________________ 

4 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 

mars 2001 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om skydd 

för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 

av företag, verksamheter eller delar av 

företag eller verksamheter (EGT L 82, 

22.3.2001, s. 16). 

4 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 

mars 2001 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om skydd 

för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 

av företag, verksamheter eller delar av 

företag eller verksamheter (EGT L 82, 

22.3.2001, s. 16). 
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Or. en 

Motivering 

Motsvarande skäl i förordning (EG) nr 1370/2007 är tydligare och säkerställer 

medlemsstaternas befogenheter i fråga om sociala normer och arbetsrättsliga bestämmelser. 
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Rådets ståndpunkt 

– 

 

 Förslag om avvisning 

 Europaparlamentet avvisar rådets 

ståndpunkt vid första behandlingen. 

Or. en 
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Rådets ståndpunkt 

Artikel 1 – led 4 – led c 

Förordning (EG) nr 1370/2007 

Artikel 4 – punkt 6 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

6. När behöriga myndigheter i 

enlighet med nationell rätt kräver att 

kollektivtrafikföretagen ska uppfylla vissa 

kvalitetsnormer och sociala normer, eller 

fastställer sociala och kvalitetsmässiga 

kriterier, ska dessa normer och kriterier 

anges i anbudshandlingarna och i avtalen 

om allmän trafik. Med bibehållen hänsyn 

till direktiv 2001/23/EG ska sådana 

anbudshandlingar och avtal om allmän 

trafik i tillämpliga fall också innehålla 

information om de rättigheter och 

skyldigheter som är förbundna med 

överföringen av personal som anställts av 

det föregående företaget. 

6. Utan att det påverkar 

tillämpningen av nationell lagstiftning och 

unionslagstiftning, inklusive 

representativa kollektivavtal mellan 

arbetsmarknadens parter, ska de behöriga 

myndigheterna kräva att det utvalda 

kollektivtrafikföretaget erbjuder den 

personal arbetsvillkor som grundar sig på 

bindande nationella, regionala eller 

lokala sociala normer och/eller genomför 

den obligatoriska personalöverföringen 

vid byte av operatör. När dessa 

överföringar sker ska den personal som 

tidigare anställts av det föregående 

företaget för att tillhandahålla tjänsterna 

garanteras samma rättigheter som den 

skulle ha haft i samband med en 

överlåtelse enligt direktiv 2001/23/EG. Om 

de behöriga myndigheterna kräver att 

kollektivtrafikföretag ska följa vissa 

sociala normer ska anbudshandlingarna 
och avtalen om allmän trafik innehålla en 

förteckning över den berörda personalen 

samt på ett öppet sätt redovisa för 

uppgifter om deras avtalsenliga 

rättigheter och de villkor på vilka 
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arbetstagarna anses bli knutna till 

tjänsterna. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att återinföra den text som Europaparlamentet antog vid första 

behandlingen (P7_TA(2014)0148). 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.12.2016 A8-0373/10 

Ändringsförslag  10 

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 

för GUE/NGL-gruppen 

  

Andrabehandlingsrekommendation A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Inrikes persontrafik på järnväg 

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

Rådets ståndpunkt 

Artikel 1 – led 9 – led b 

Förordning (EG) nr 1370/2007 

Artikel 8 – punkt 2a (ny) 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

2a. Avtal om allmän trafik för 

kollektivtrafik på järnväg som 

direkttilldelas på grundval av ett annat 

förfarande än ett rättvist konkurrensutsatt 

förfarande från och med den ... [den dag då 

denna ändringsförordning st11198 träder i 

kraft] till och med den 2 december 2019 får 

fortsätta tills de löper ut. Med avvikelse 

från artikel 4.3 får löptiden för sådana 

avtal inte överstiga tio år, utom när artikel 

4.4 är tillämplig. 

2a. Avtal om allmän trafik för 

kollektivtrafik på järnväg som 

direkttilldelas på grundval av ett annat 

förfarande än ett rättvist konkurrensutsatt 

förfarande från och med den ... [den dag då 

denna ändringsförordning st11198 träder i 

kraft] till och med den 2 december 2019 får 

fortsätta tills de löper ut. 

Or. en 

Motivering 

Sådana bestämmelser som i artikel 4.3 och 4.4 måste behållas, eftersom de gäller avtal om 

multimodal transport där järnvägstransport och andra spårburna transportsätt dessutom 

utgör mer än 50 procent av värdet för de berörda tjänsterna i överensstämmelse med 

miljövänliga mål. 

 

 


