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Tarkistus  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Neuvoston kanta 

–

 

 Hylkäämisehdotus 

 Euroopan parlamentti hylkää neuvoston 

ensimmäisessä käsittelyssä vahvistaman 

kannan. 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Neuvoston kanta  

–

 

 Hylkäämisehdotus 

 Euroopan parlamentti hylkää neuvoston 

ensimmäisessä käsittelyssä vahvistaman 

kannan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

1 a kohta (uusi) 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 1 a.  hyväksyy tämän päätöslauselman 

liitteenä olevan lausuman; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Liite 

 

 Lainsäädäntöpäätöslauselman liite 

 Euroopan parlamentin lausuma 

henkilöstön siirrosta 

 Johdanto-osan 14 kappaleen ja 4 artiklan 

4 a) ja b) kohdan sekä 6 kohdan 

mukaisesti jäsenvaltioiden on 

noudatettava täysimääräisesti direktiivin 

2001/23/EY säännöksiä työntekijöiden 

oikeuksien turvaamisesta yritysten 

luovutusten yhteydessä ja niillä on oikeus 

mennä tämän direktiivin soveltamista 

pidemmälle ja ryhtyä lisätoimenpiteisiin, 

kuten vaatia pakollista henkilöstön 

siirtoa, vaikka direktiiviä 2001/23/EY ei 

sovellettaisi. 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Lucy Anderson 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1370/2007 

4 artikla – 4 b kohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Neuvoston direktiiviä 2001/23/EY* 

sovelletaan julkisen liikenteen harjoittajan 

vaihtumiseen kun vaihtumisessa on kyse 

mainitussa direktiivissä tarkoitetusta 

yrityksen luovutuksesta. 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

vaadittava, että valittu julkisen liikenteen 

harjoittaja tarjoaa henkilöstölle työolot 

palveluntarjoamispaikalla sovellettavien 

kansallisten, alueellisten ja paikallisten 

sosiaalisten vaatimusten mukaisesti ja/tai 

vaadittava pakollista henkilöstön siirtoa 

liikenteenharjoittajan vaihtuessa, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta kansallisen 

lainsäädännön ja unionin oikeuden 

soveltamista, työmarkkinaosapuolten 
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välillä tehdyt edustavat työehtosopimukset 

mukaan luettuina. Kun tällainen siirto 

vaaditaan, edellisen liikenteenharjoittajan 

kyseisten palvelujen tarjoamiseen 

aikaisemmin palkanneelle henkilöstölle 

myönnetään samat oikeudet, jotka se olisi 

saanut direktiivissä 2001/23/EY 

tarkoitetun luovutuksen perusteella. Kun 

toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät 

julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen 

sosiaalisten vaatimusten noudattamista, 

tarjousasiakirjoissa ja julkisia 

palveluhankintoja koskevissa 

sopimuksissa on oltava luettelo kyseisestä 

henkilöstöstä ja niissä on avoimesti 

annettava yksityiskohtaiset tiedot 

henkilöstön sopimusperusteisista 

oikeuksista sekä niistä edellytyksistä, 

joiden mukaisesti työntekijöiden 

katsotaan liittyvän palveluihin. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1370/2007 

5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Rautateiden julkisten 

henkilöliikennepalvelujen osalta edellä 

olevassa alakohdassa tarkoitettu 

viranomaisten ryhmittymä voi koostua 

ainoastaan toimivaltaisista paikallisista 

viranomaisista, joiden maantieteellinen 

toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen. 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

julkiset henkilöliikennepalvelut tai julkisia 

palveluhankintoja koskeva sopimus eivät 

Rautateiden julkisten 

henkilöliikennepalvelujen osalta edellä 

olevassa alakohdassa tarkoitettu 

viranomaisten ryhmittymä voi koostua 

ainoastaan toimivaltaisista paikallisista 

viranomaisista, joiden maantieteellinen 

toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen. 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

julkiset henkilöliikennepalvelut tai julkisia 

palveluhankintoja koskeva sopimus eivät 
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saa kattaa muuta kuin kaupunkitaajamien 

tai maaseutualueiden liikennetarpeet taikka 

molemmat. 

saa kattaa muuta kuin kaupunkitaajamien 

tai maaseutualueiden liikennetarpeet taikka 

molemmat, ellei toimivaltainen 

kansallinen viranomainen tai sen sisäinen 

liikenteenharjoittaja toimi d alakohdan 

mukaisesti. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta – -a a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1370/2007 

5 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 a a)  Korvataan 2 kohdan d alakohta 

seuraavasti: 

 ”d) Jos kansallinen toimivaltainen 

viranomainen on vastuussa julkisten 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamisesta, 

a–c alakohtaa sovelletaan kyseiseen 

viranomaiseen, jotta ne hyödyttävät tämän 

vastuulle kuuluvaa maantieteellistä 

aluetta edellyttäen, että sisäinen 

liikenteenharjoittaja ei osallistu julkisten 

henkilöliikennepalvelujen, ja erityisesti 

toisen jäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen alueella tarjottavien 

palvelujen, tarjoamista koskeviin 

tarjouskilpailuihin, jotka järjestetään sen 

alueen ulkopuolella, jonka osalta julkisia 

palveluhankintoja koskeva sopimus on 

tehty.” 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. en 


