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Ändringsförslag  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Rådets ståndpunkt 

–

 

 Förslag om avvisning 

 Europaparlamentet avvisar rådets 

ståndpunkt vid första behandlingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Rådets ståndpunkt  

–

 

 Förslag till förkastande 

 Europaparlamentet förkastar rådets 

ståndpunkt vid första behandlingen. 

Or. fr 

Ändringsförslag  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 1a.  Europaparlamentet godkänner det 

uttalande som bifogas denna resolution. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Bilaga 

 

 Bilaga till lagstiftningsresolutionen 

 Uttalande från Europaparlamentet om 

övertagande av personal 

 Enligt skäl 14 och artikel 4.4 a, 4.4 b och 

4.6 måste medlemsstaterna till fullo 

respektera direktiv 2001/23/EG om skydd 

för arbetstagares rättigheter vid 

överlåtelse av företag, och har rätt att gå 

längre än tillämpningen av detta direktiv 

genom att vidta ytterligare åtgärder för att 

skydda personal i enlighet med 

unionslagstiftningen, till exempel genom 

krav på övertagande av personal, även om 

inte direktiv 2001/23/EG skulle vara 

tillämpligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Lucy Anderson 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led b 

Förordning (EG) nr 1370/2007 

Artikel 4 – punkt 4b 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

Rådets direktiv 2001/23/EG ska vara 

tillämpligt på ett byte av 

kollektivtrafikföretag om ett sådant byte 

innebär en överlåtelse av ett företag i den 

mening som avses i det direktivet. 

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 

personalen arbetsvillkor som grundar sig 

på bindande nationella, regionala eller 

lokala sociala normer på den plats där 

tjänsten tillhandahålls och/eller ska kräva 

obligatorisk personalöverföring vid byte 
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av operatör. När en sådan överföring 

krävs ska personal som tidigare anställts 

av det föregående företaget för att 

tillhandahålla tjänsterna garanteras 

samma rättigheter som de 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 klara och tydliga uppgifter om deras 

avtalsenliga rättigheter och de villkor på 

vilka arbetstagarna anses vara knutna till 

tjänsterna. 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringen antas ska hela texten anpassas i 

överensstämmelse härmed.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1370/2007 

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

När det gäller kollektivtrafik på järnväg får 

den grupp av myndigheter som avses i 

första stycket endast vara sammansatt av 

lokala behöriga myndigheter vars 

geografiska behörighetsområde inte är 

nationellt. Den kollektivtrafik eller det 

avtal om allmän trafik som avses i första 

stycket får endast omfatta 

transportbehoven för tätorter eller 

landsbygdsområden eller bådadera. 

När det gäller kollektivtrafik på järnväg får 

den grupp av myndigheter som avses i 

första stycket endast vara sammansatt av 

lokala behöriga myndigheter vars 

geografiska behörighetsområde inte är 

nationellt. Den kollektivtrafik eller det 

avtal om allmän trafik som avses i första 

stycket får endast omfatta 

transportbehoven för tätorter eller 

landsbygdsområden, om inte en nationell 

myndighet eller dess interna företag 

agerar i enlighet med led d. 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringen antas ska hela texten anpassas i 
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överensstämmelse härmed.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt) 

Förordning (EG) nr 1370/2007 

Artikel 5 – punkt 2 – led d 

 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 (aa)  Punkt 2 d ska ersättas med 

följande: 

 “(d) När en behörig nationell 

myndighet ansvarar för 

tillhandahållandet av kollektivtrafik ska 

led a, b och c tillämpas på denna 

myndighet i syfte att främja det 

geografiska område som myndigheten 

ansvarar för, förutsatt att det interna 

företaget inte deltar i konkurrensutsatta 

anbudsförfaranden som avser 

tillhandahållande av kollektivtrafik som 

organiseras utanför det område för vilket 

avtalet om allmän trafik har tilldelats, och 

då i synnerhet inte tjänster som 

tillhandhålls inom ett område som ligger 

inom ansvarsområdet för en myndighet i 

en annan medlemsstat.” 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringen antas ska hela texten anpassas i 

överensstämmelse härmed.) 

Or. en 

 


