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Amandman  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Stajalište Vijeća 

– 

 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 Europski parlament odbija stajalište 

Vijeća u prvom čitanju. 

Or. en 

 

Amandman  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Stajalište Vijeća 

– 

 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 Europski parlament odbija stajalište 

Vijeća u prvom čitanju. 

Or. fr 

 

Amandman  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Nacrt zakonodavne rezolucije 

Stavak 1.a (novi) 

 

 

Nacrt zakonodavne rezolucije Izmjena 

 1a.  Prihvaća izjavu priloženu ovoj 

Rezoluciji; 

Or. en 
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Amandman  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Nacrt zakonodavne rezolucije 

Prilog 

 

 

Nacrt zakonodavne rezolucije Izmjena 

 Prilog zakonodavnoj rezoluciji 

 Izjava Europskog parlamenta o prijelazu 

osoblja 

 U skladu s uvodnom izjavom 14. i 

člankom 4. stavcima 4a., 4b. i 6. države 

članice moraju u potpunosti poštovati 

Direktivu 2001/23/EZ u odnosu na zaštitu 

prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća 

te su ovlaštene izlaziti izvan opsega 

primjene te Direktive i poduzeti dodatne 

mjere za zaštitu osoblja u skladu s pravom 

Unije, primjerice traženjem obveznog 

prijelaza osoblja čak i u slučaju da se 

Direktiva 2001/23/EZ ne primjenjuje. 

Or. en 

 

Amandman  5 

Lucy Anderson 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – točka 4. – podtočka b 

Uredba (EZ) br. 1370/2007 

Članak 4. – stavak 4.b 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

Direktiva Vijeća 2001/23/EZ primjenjuje 

se u slučaju promjene operatera javnih 

usluga kada takva promjena predstavlja 

prijenos poduzeća u smislu te Direktive. 

Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo i 

pravo Unije, uključujući reprezentativne 

kolektivne ugovore između socijalnih 

partnera, nadležna tijela od odabranog 

operatera javne usluge zahtijevaju da 

radnicima osiguraju radne uvjete na 

temelju nacionalnih, regionalnih i 

lokalnih socijalnih standarda koji se 

primjenjuju na mjestu gdje se pruža 

usluga i/ili zahtijevaju obvezan prijelaz 
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osoblja u slučaju promjene operatera. 

Kad se zahtijeva takav prijelaz, radnicima 

koje je prethodno zaposlio prijašnji 

operater radi pružanja usluga jamče se 

jednaka prava koja bi imali da je postojao 

prijelaz u smislu Direktive 2001/23/EZ. 

Ako nadležna tijela zahtijevaju da se 

operateri javnih usluga pridržavaju 

određenih društvenih standarda, u 

natječajnoj dokumentaciji i ugovorima o 

obavljanju javnih usluga navode se 

dotični radnici te se na transparentan 

način pružaju pojedinosti njihovih 

ugovornih prava i uvjeta pod kojima se 

zaposlenici smatraju povezanima s 

uslugama. 

Or. en 

 

Amandman  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – točka 5. – podtočka a 

Uredba (EZ) br. 1370/2007 

Članak 5. – stavak 2 – uvodni dio 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

U slučaju usluga javnog željezničkog 

prijevoza putnika skupina tijela iz prvog 

podstavka može biti sastavljena samo od 

lokalnih nadležnih tijela čije zemljopisno 

područje nadležnosti nije cijela država. 

Usluga javnog prijevoza putnika ili ugovor 

o javnim uslugama iz prvog podstavka 

može pokrivati samo potrebe za 

prijevozom u gradskim aglomeracijama ili 

ruralnim područjima ili obojem. 

U slučaju usluga javnog željezničkog 

prijevoza putnika skupina tijela iz prvog 

podstavka može biti sastavljena samo od 

lokalnih nadležnih tijela čije zemljopisno 

područje nadležnosti nije cijela država. 

Usluga javnog prijevoza putnika ili ugovor 

o javnim uslugama iz prvog podstavka 

može pokrivati samo potrebe za 

prijevozom u gradskim aglomeracijama ili 

ruralnim područjima, osim ako nacionalno 

nadležno tijelo ili njegov interni operater 

ne djeluje u skladu s točkom (d). 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom 

zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako 

bude prihvaćena bit će potrebno unijeti 

tehničke promjene u cijelom tekstu.) 
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Or. en 

 

Amandman  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – točka 5. – podtočka aa (nova) 

Uredba (EZ) br. 1370/2007 

Članak 5. – stavak 2 – točka d 

 

Stajalište Vijeća Izmjena 

 (aa)  točka (d) stavka 2. zamjenjuje se 

sljedećim: 

 „(d) Ako je nacionalno nadležno tijelo 

odgovorno za pružanje usluge javnog 

prijevoza putnika, točke (a), (b) i (c) 

primjenjuju se na to tijelo kako bi korist 

od toga imalo zemljopisno područje za 

koje je odgovorno, pod uvjetom da 

unutarnji operater ne sudjeluje u 

konkurentnim nadmetanjima vezanim uz 

pružanje usluga javnog prijevoza putnika 

koji se organiziraju izvan područja za koje 

je dodijeljen ugovor o javnim uslugama, 

te u posebnim uslugama koje se nude u 

području za koje je nadležno tijelo druge 

države članice.” 

 (Ova izmjena primjenjuje se u cijelom 

zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako 

bude prihvaćena bit će potrebno unijeti 

tehničke promjene u cijelom tekstu.) 

Or. en 

 

 

 


