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Amendement 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het jongste decennium is het 
spoorvervoer onvoldoende gegroeid om 
een groter marktaandeel te verwerven ten 
opzichte van de auto en het vliegtuig. Het 
spoor blijft in de Europese Unie steken op 
een marktaandeel van 6 % van het 
passagiersvervoer. De trein is er niet in 
geslaagd gelijke tred te houden met de 
wijzigende behoeften inzake 
beschikbaarheid en kwaliteit.

(1) Het jongste decennium is het 
spoorvervoer onvoldoende gegroeid om 
een groter marktaandeel te verwerven ten 
opzichte van de auto en het vliegtuig. Het 
spoor blijft in de Europese Unie steken op 
een marktaandeel van 6 % van het 
passagiersvervoer. De trein is er niet in 
geslaagd gelijke tred te houden met de 
wijzigende behoeften inzake 
beschikbaarheid en kwaliteit. In landen die 
hun markt hebben opengesteld voor 
concurrentie in combinatie met het recht 
op vrije toegang en 
openbaredienstverplichtingen is de 
werkgelegenheid in de spoorwegsector 
evenwel gegroeid en het aantal 
reizigerskilometers gestegen, hetgeen 
nieuwe kansen op werk in de 
spoorwegsector biedt.

Or. en

Amendement 34
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De EU-markt voor het internationaal 
passagiersvervoer per spoor is sinds 2010 
opengesteld voor concurrentie. Een aantal 
lidstaten hebben bovendien hun markt voor 
het binnenlands vervoer opengesteld voor 

(2) De EU-markt voor het internationaal 
passagiersvervoer per spoor is sinds 2010 
opengesteld voor concurrentie. Een aantal 
lidstaten hebben bovendien hun markt voor 
het binnenlands vervoer opengesteld voor 
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concurrentie door de invoering van vrije 
toegangsrechten, de aanbesteding van 
openbaredienstcontracten of een 
combinatie van beide.

concurrentie door de invoering van vrije 
toegangsrechten, de aanbesteding van 
openbaredienstcontracten of een 
combinatie van beide, waarbij zij Protocol 
nr. 26 van het VWEU in acht nemen.

Or. en

Amendement 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Om passagiers kwalitatief 
hoogstaande dienstverlening te 
garanderen en daarbij de doelstellingen 
van het openbaarvervoerbeleid te 
verwezenlijken, moeten vrije 
toegangsrechten de regel zijn waarop 
verplichte openbare aanbestedingen van 
openbaredienstcontracten worden 
afgestemd.

Or. en

Motivering

Open toegankelijke operaties zijn enkel gebaseerd op commerciële resultaten en tevredenheid 
van passagiers, en kunnen dus in het beste geval kwalitatief hoogstaande dienstverlening 
leveren.

Amendement 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Onderhandse gunning van een 
openbaredienstcontract dient uitsluitend 
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plaats te vinden onder specifieke 
voorwaarden, zoals een risico op uitval 
van de dienstverlening, en moet daarom 
dus in tijd beperkt zijn.

Or. en

Motivering

Onderhandse gunning van een contract moet een uitzondering zijn, geen regel.

Amendement 37
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer bevoegde instanties openbaar 
vervoer organiseren, dienen zij te 
waarborgen dat de 
openbaredienstverplichtingen en de 
geografische afbakening van 
openbaredienstcontracten passend, 
noodzakelijk en evenredig zijn om het 
openbaarvervoerbeleid op hun grondgebied 
te verwezenlijken. Dit beleid moet worden 
vertaald in openbaarvervoerbeleidsplannen, 
waarin ruimte wordt gelaten voor 
vervoersoplossingen op basis van
marktwerking. De procedure voor de 
vaststelling van 
openbaarvervoerbeleidsplannen en 
openbaredienstverplichtingen moet 
transparanter worden voor de betrokken 
actoren, waaronder potentiële nieuwe 
spelers.

(4) Wanneer bevoegde instanties openbaar 
vervoer organiseren, dienen zij te 
waarborgen dat de 
openbaredienstverplichtingen en de 
geografische afbakening van 
openbaredienstcontracten passend, 
noodzakelijk en evenredig zijn om het 
openbaarvervoerbeleid op hun grondgebied 
te verwezenlijken, en dat de sociale 
doelstellingen van het VEU, het Handvest 
van de grondrechten, Protocol nr. 26 bij 
het VWEU alsook het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap worden geëerbiedigd. Dit beleid 
moet worden vertaald in multimodale 
openbaarvervoerbeleidsplannen waarin 
ruimte wordt gelaten voor 
vervoersoplossingen op basis van de 
behoeften van gebruikers, waaronder 
gezinnen, ouderen en personen met een 
handicap. In de procedure voor de 
vaststelling van dergelijke multimodale 
openbaarvervoerbeleidsplannen en 
openbaredienstverplichtingen moet een 
economische, sociale en ecologische 
dimensie geïntegreerd zijn en de 
procedure moet transparanter worden voor 
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de betrokken actoren, waaronder potentiële 
nieuwe spelers.

Or. en

Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om te waarborgen dat voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn om de 
doelstellingen van de 
openbaarvervoerbeleidsplannen te 
verwezenlijken, dienen de bevoegde 
instanties openbaredienstverplichtingen 
vast te stellen om hun doelstellingen inzake 
openbaar vervoer op een kostenefficiënte 
manier te bereiken, rekening houdend met 
de compensatie voor het netto financieel 
resultaat van die verplichtingen, en dienen 
zij te waarborgen dat op grond van 
openbaredienstcontracten verzekerd 
openbaar vervoer op lange termijn 
financieel houdbaar is.

(5) Om te waarborgen dat voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn om de 
doelstellingen van de 
openbaarvervoerbeleidsplannen te 
verwezenlijken, dienen de bevoegde 
instanties openbaredienstverplichtingen 
vast te stellen om hun doelstellingen inzake 
openbaar vervoer op een zowel 
kwaliteitsvolle als kostenefficiënte manier 
te bereiken, rekening houdend met de 
compensatie voor het netto financieel 
resultaat van die verplichtingen, en dienen 
zij te waarborgen dat op grond van 
openbaredienstcontracten verzekerd 
openbaar vervoer op lange termijn 
financieel houdbaar is.

Or. en

Amendement 39
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aanbestedingen die berusten op 
het principe van de laagste prijs leiden tot 
sociale dumping, dat vaak samenhangt 
met een goedkoper aanbod, waarbij de 
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besparing ten koste van de werknemer 
gaat: lagere lonen, langere werktijden en 
minder personeel. Om te garanderen dat 
openbare aanbestedingen gebaseerd zijn 
op de laagste prijs maar op kwalitatieve 
criteria, en om rekening te kunnen 
houden met nationale bijzonderheden, 
moeten de lidstaten kunnen bepalen in 
welke vorm de aanbestedingsprocedures 
plaatsvinden.

Or. de

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten vrij kunnen kiezen tussen onderhandse gunning en 
aanbestedingsprocedures.

Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Er moet op worden toegezien dat 
kosteneffectiviteit niet ten koste van de 
kwaliteit van de dienstverlening of van de 
arbeidsvoorwaarden van de werknemers 
tot stand komt; Daartoe moeten sociale 
criteria worden opgenomen in het 
aanbestedingsproces.

Or. en

Amendement 41
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om een goede werking van de markt 
voor het passagiersvervoer per spoor te 
verzekeren, is het uitermate belangrijk dat 
de bevoegde instanties deze criteria inzake 
openbaredienstverplichtingen en de 
afbakening van openbaredienstcontracten 
naleven omdat de vervoersdiensten op 
grond van vrije toegang goed moeten 
worden gecoördineerd met de diensten op 
grond van openbaredienstcontracten. Om 
die reden dient de toezichthoudende 
instantie erop toe te zien dat de procedure 
transparant is en correct wordt toegepast.

(6) Om een goede werking van de markt 
voor het passagiersvervoer per spoor te 
verzekeren die enerzijds voldoet aan de 
behoeften van de klant en die anderzijds 
de rechten van de werknemers in de sector 
eerbiedigt, is het uitermate belangrijk dat 
de bevoegde instanties deze criteria inzake 
openbaredienstverplichtingen en de 
afbakening van openbaredienstcontracten 
naleven omdat de vervoersdiensten op 
grond van vrije toegang goed moeten 
worden gecoördineerd met de diensten op 
grond van openbaredienstcontracten. Om 
die reden dient de toezichthoudende 
instantie erop toe te zien dat de procedure 
transparant is en correct wordt toegepast.

Or. en

Amendement 42
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Bepaalde plafonds voor de onderhandse 
gunning van openbaredienstcontracten 
voor spoorvervoer moeten worden 
aangepast aan de specifieke economische 
context waarin aanbestedingen in deze 
sector worden georganiseerd.

(9) Bepaalde plafonds voor de onderhandse 
gunning van openbaredienstcontracten 
voor spoorvervoer moeten worden 
aangepast aan de sociale en territoriale 
vereisten voor diensten van algemeen 
belang en de economische context waarin 
aanbestedingen in deze sector worden 
georganiseerd.

Or. en

Amendement 43
Sari Essayah
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het wederkerigheidsbeginsel is een 
belangrijk middel om 
concurrentieverstoring te bestrijden; dit 
beginsel moet toegepast worden op 
ondernemingen uit derde landen die 
wensen deel te nemen aan 
aanbestedingsprocedures binnen de Unie. 

Or. en

Amendement 44
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

( 9 bis) Het wederkerigheidsbeginsel, dat 
wil zeggen deelname aan de 
openbaarvervoersmarkt, is een belangrijk 
middel bij het tegengaan van 
concurrentieverstoring. Dit beginsel dient 
niet alleen voor de 
spoorwegondernemingen met een 
vergunning en hun 
dochterondernemingen in de lidstaten te 
gelden, maar ook voor ondernemingen uit 
derde landen die aan 
aanbestedingsprocedures in de Unie 
willen deelnemen.

Or. de

Amendement 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De invoering van een interne markt 
voor het passagiersvervoer per spoor vergt 
gemeenschappelijke regels voor de 
aanbesteding van openbaredienstcontracten 
in deze sector, die in alle lidstaten op 
uniforme wijze moeten worden toegepast.

(10) De invoering van een interne markt 
voor het passagiersvervoer per spoor vergt 
gemeenschappelijke regels voor de 
aanbesteding van openbaredienstcontracten 
in deze sector, die in alle lidstaten op 
uniforme wijze moeten worden toegepast
zodat alle potentiële exploitanten op een 
gelijk speelveld kunnen opereren.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om gemeenschappelijke regels vast te stellen voor openbare 
aanbestedingen, zodat een kader ontstaat waarbinnen kleine en nieuwe marktdeelnemers 
worden gestimuleerd om te concurreren.

Amendement 46
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De invoering van een interne markt 
voor het passagiersvervoer per spoor vergt 
gemeenschappelijke regels voor de 
aanbesteding van openbaredienstcontracten 
in deze sector, die in alle lidstaten op 
uniforme wijze moeten worden toegepast.

(10) De invoering van een interne markt 
voor het passagiersvervoer per spoor vergt 
gemeenschappelijke regels voor de 
aanbesteding van openbaredienstcontracten 
in deze sector, die ook de in het VEU en 
het VWEU vervatte sociale doelstellingen 
en verplichtingen voor diensten van 
algemeen belang moeten eerbiedigen en
die in alle lidstaten op uniforme wijze 
moeten worden toegepast.

Or. en

Amendement 47
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de randvoorwaarden te creëren 
die de maatschappij in staat stellen de 
voordelen van een reële openstelling van 
de markt voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor volledig te 
benutten, is het belangrijk dat de lidstaten 
het personeel van exploitanten van 
openbare diensten een passende sociale 
bescherming bieden.

(11) Om de randvoorwaarden te creëren 
die alle leden van de maatschappij in staat 
stellen de voordelen van een hoogwaardig 
aanbod voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor volledig te 
benutten die tevens in overeenstemming 
zijn met de in het VEU geformuleerde 
sociale doelstellingen en de in Protocol 
nr. 26 van het VWEU genoemde 
doelstellingen betreffende de diensten van 
algemeen belang, is het belangrijk dat de 
lidstaten het personeel van exploitanten 
van openbare diensten een hoogwaardige
sociale bescherming en goede 
arbeidsvoorwaarden garanderen, met 
inachtneming van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die binnen de 
sector zijn gesloten.

Or. en

Amendement 48
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de randvoorwaarden te creëren 
die de maatschappij in staat stellen de 
voordelen van een reële openstelling van 
de markt voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor volledig te 
benutten, is het belangrijk dat de lidstaten 
het personeel van exploitanten van 
openbare diensten een passende sociale 
bescherming bieden.

(11) Om de randvoorwaarden te creëren 
die de maatschappij in staat stellen de 
voordelen van een reële openstelling van 
de markt voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor volledig te 
benutten, is het belangrijk dat de lidstaten 
het volgende bieden:

1) een passende sociale bescherming van 
het personeel van exploitanten van 
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openbare diensten;
2) een minimaal niveau van 
dienstverlening tijdens stakingen in het 
openbaar vervoer.

Or. en

Motivering

Diensten die worden verleend in het kader van openbaredienstcontracten worden 
gefinancierd met publieke middelen. Om te garanderen dat passagiers altijd van deze 
diensten op aan kunnen, moeten de lidstaten instaan voor een minimaal niveau van 
dienstverlening tijdens stakingen.

Amendement 49
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de randvoorwaarden te creëren 
die de maatschappij in staat stellen de 
voordelen van een reële openstelling van 
de markt voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor volledig te 
benutten, is het belangrijk dat de lidstaten 
het personeel van exploitanten van 
openbare diensten een passende sociale 
bescherming bieden.

(11) Om de randvoorwaarden te creëren 
die de maatschappij in staat stellen de 
voordelen van een reële openstelling van 
de markt voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor volledig te 
benutten, is het belangrijk dat de lidstaten 
het personeel van exploitanten van 
openbare diensten op nationaal, regionaal 
of lokaal niveau te allen tijde een passende 
sociale bescherming bieden. Deze 
passende bescherming dient uiterlijk te 
zijn gewaarborgd op de dag van 
openstelling van het binnenlandse 
spoorvervoer uit hoofde van nationale 
wetgeving en/of sectorbrede collectieve 
overeenkomsten door middel van het 
stellen van sociale normen en/of het 
vereisen van overplaatsing van personeel 
voor de betreffende sector. 

Or. en
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Motivering

Concurrentie moet plaatsvinden onder gelijke sociale omstandigheden. Daarom moet elke 
lidstaat personeel passende bescherming te bieden op nationaal, regionaal of lokaal niveau, 
overeenkomstig haar eigen regelgeving en praktijken op dit gebied. Ook voor ambtenaren of 
personeel met een bijzondere arbeidsrechtelijke status die gelijk is aan de ambtenarenstatus 
en die nog altijd een aanzienlijk deel van de werknemers van de spoorwegsector 
vertegenwoordigen, moeten specifieke oplossingen gevonden worden.

Amendement 50
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Wanneer de sluiting van een 
openbaredienstcontract tot een 
verandering van exploitant van openbare 
diensten kan leiden, moeten de bevoegde 
instanties van de geselecteerde exploitant 
van openbare diensten eisen dat hij de 
bepalingen toepast van Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad van 12 maart 
2001 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten betreffende 
het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen. Deze richtlijn belet de 
lidstaten niet om, met inachtneming van 
de voorwaarden voor de overdracht van 
rechten van werknemers andere rechten 
van werknemers te waarborgen dan die 
welke worden bestreken door Richtlijn 
2001/23/EG en, in voorkomend geval 
rekening houdend met arbeids- en sociale 
normen die gunstiger zijn voor de 
werknemers en die zijn vastgesteld bij 
nationale wetgeving, wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen of tussen 
de sociale partners gesloten collectieve 
overeenkomsten of 
bedrijfsovereenkomsten.
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Or. de

Amendement 51
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Wanneer de sluiting van een 
openbaredienstcontract tot een 
verandering van exploitant van openbare 
diensten kan leiden, moeten de bevoegde 
instanties van de geselecteerde exploitant 
van openbare diensten eisen dat hij de 
bepalingen toepast van Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad van 12 maart 
2001 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten betreffende 
het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen. Deze richtlijn belet de 
lidstaten niet om, met inachtneming van 
de voorwaarden voor de overdracht van 
rechten van werknemers, andere rechten 
van werknemers te waarborgen dan die 
welke worden bestreken door Richtlijn 
2001/23/EG. De lidstaten zijn verplicht 
zich te houden aan arbeids- en sociale 
normen die gunstiger zijn voor de 
werknemers en die zijn vastgesteld bij 
nationale wetgeving, wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen of tussen 
de sociale partners gesloten collectieve 
overeenkomsten of 
bedrijfsovereenkomsten.

Or. de

Amendement 52
Georges Bach
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) In overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel moeten de 
bevoegde instanties sociale en 
kwaliteitscriteria vaststellen om de 
kwaliteitsnormen voor 
openbaredienstverplichtingen te 
handhaven en te verhogen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot minimale 
arbeidsomstandigheden, rechten van 
reizigers, de behoeften van mensen met 
een verminderde mobiliteit, 
milieubescherming, de gezondheid en 
veiligheid van passagiers en werknemers 
alsook verplichtingen uit hoofde van 
collectieve overeenkomsten en andere 
voorschriften en overeenkomsten 
betreffende arbeidsplaatsen en sociale 
bescherming op de plaats waar de dienst 
wordt verricht.

Or. de

Amendement 53
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) In overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel moeten de 
bevoegde instanties sociale en 
kwaliteitscriteria vaststellen om de 
kwaliteitsnormen voor 
openbaredienstverplichtingen te 
handhaven en te verhogen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot minimale 
arbeidsomstandigheden, rechten van 
reizigers, de behoeften van mensen met 
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een verminderde mobiliteit, 
milieubescherming, de gezondheid en 
veiligheid van passagiers en werknemers 
alsook verplichtingen uit hoofde van 
collectieve overeenkomsten en andere 
voorschriften en overeenkomsten 
betreffende arbeidsplaatsen en sociale 
bescherming op de plaats waar de dienst 
wordt verricht. Met het oog op 
transparante en voor alle exploitanten 
vergelijkbare mededingingsvoorwaarden 
en ter voorkoming van het gevaar van 
sociale uitsluiting moeten de bevoegde 
instanties specifieke eisen betreffende 
sociale en dienstkwaliteitsnormen kunnen 
opleggen.

Or. de

Amendement 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om het aantal gevallen van 
misbruik in situaties van onderaanneming 
te beperken en de rechten van het 
spoorwegpersoneel te beschermen, moet 
er op niet-discriminerende wijze voor 
worden gezorgd dat onderaannemers 
aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor de betaling aan de werknemers van 
alle verschuldigde rechten en/of bijdragen 
die verschuldigd zijn aan bij wet of 
collectieve overeenkomst geregelde 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners. In ieder 
geval moet het de lidstaten vrijstaan bij 
nationale wet strengere 
aansprakelijkheidsregels in te voeren 
en/of toe te passen.

Or. de
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Amendement 55
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Conform de logica van Verordening 
(EG) nr. 1370/2007 moet worden 
verduidelijkt dat de overgangsperiode tot 2 
december 2019 uitsluitend betrekking heeft 
op de verplichting om 
openbaredienstcontracten via openbare 
aanbestedingen te gunnen.

(14) Conform de logica van Verordening 
(EG) nr. 1370/2007 moet worden 
verduidelijkt dat de overgangsperiode tot 2 
december 2019 uitsluitend betrekking heeft 
op de verplichting om 
openbaredienstcontracten via openbare 
aanbestedingen te gunnen. De 
overgangsperiode biedt lidstaten de 
mogelijkheid te garanderen dat 
aanbestedingsprocessen in 
overeenstemming met de sociale 
doelstellingen en de sociale en territoriale 
cohesie verlopen, zoals bedoeld in het 
VEU en Protocol nr. 26 bij het VWEU.

Or. en

Amendement 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De voorbereiding van 
spoorwegondernemingen op de verplichte 
aanbesteding van openbaredienstcontracten 
vergt extra tijd om de ondernemingen 
waaraan in het verleden onderhands 
contracten zijn gegund in staat te stellen 
doelmatige en duurzame interne 
herstructureringsmaatregelen te nemen. 
Derhalve moet worden voorzien in 
overgangsmaatregelen voor contracten 
die onderhands worden gegund tussen de 

(15) De voorbereiding van 
spoorwegondernemingen op de verplichte 
aanbesteding van openbaredienstcontracten 
vergt extra tijd om de ondernemingen 
waaraan in het verleden onderhands 
contracten zijn gegund in staat te stellen 
doelmatige en duurzame interne 
herstructureringsmaatregelen te nemen. De 
aanbestedingsprocedure voor deze 
contracten dient geleidelijk te worden 
ingevoerd tussen de datum van 
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datum van inwerkingtreding van deze 
verordening en 3 december 2019.

inwerkingtreding van deze verordening en 
3 december 2019.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk aanbestedingsprocedures geleidelijk en met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van de verordening in te voeren. Contracten die in het verleden onderhands 
zijn gegund moeten namelijk vanaf 3 december 2019 aanbesteed worden.

Amendement 57
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De voorbereiding van 
spoorwegondernemingen op de verplichte 
aanbesteding van openbaredienstcontracten 
vergt extra tijd om de ondernemingen 
waaraan in het verleden onderhands 
contracten zijn gegund in staat te stellen 
doelmatige en duurzame interne 
herstructureringsmaatregelen te nemen. 
Derhalve moet worden voorzien in 
overgangsmaatregelen voor contracten die 
onderhands worden gegund tussen de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening en 3 december 2019.

(15) De voorbereiding van 
spoorwegondernemingen op de 
facultatieve aanbesteding van 
openbaredienstcontracten en het 
waarborgen van een passende sociale 
bescherming en goede 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel 
van exploitanten van openbare diensten in 
de betreffende lidstaten vergt extra tijd om 
de ondernemingen waaraan in het verleden 
onderhands contracten zijn gegund in staat 
te stellen doelmatige en duurzame interne 
herstructureringsmaatregelen te nemen. In 
elk geval moet worden voorzien in 
overgangsmaatregelen voor contracten die 
onderhands worden gegund tussen de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening en 3 december 2019.

Or. en

Amendement 58
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Zodra de markt voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor is geopend, 
zullen de bevoegde instanties misschien 
genoodzaakt zijn overgangsmaatregelen 
vast te stellen om een sterke mededinging 
te waarborgen door een beperking op te 
leggen aan het aantal contracten dat zij aan 
één spoorwegonderneming gunnen. 
Daartoe moeten passende bepalingen 
worden vastgesteld.

(16) Zodra de markt voor het binnenlands 
passagiersvervoer per spoor is geopend, 
zullen de bevoegde instanties misschien 
genoodzaakt zijn overgangsmaatregelen 
vast te stellen om een adequate
mededinging te waarborgen door een 
beperking op te leggen aan het aantal 
contracten dat zij aan één 
spoorwegonderneming gunnen. Daartoe 
moeten passende bepalingen worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 59
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om de randvoorwaarden te 
creëren die de maatschappij in staat 
stellen de voordelen van een reële 
openstelling van de markt voor het 
binnenlands passagiersvervoer per spoor 
volledig te benutten, is het belangrijk dat 
de lidstaten het personeel van 
exploitanten van openbare diensten op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau te 
allen tijde een passende sociale 
bescherming bieden. Deze passende 
bescherming dient uiterlijk te zijn 
gewaarborgd op de dag van openstelling 
van het binnenlandse spoorvervoer uit 
hoofde van nationale wetgeving en/of 
sectorbrede collectieve overeenkomsten 
door middel van het stellen van sociale 
normen en/of het vereisen van 
overplaatsing van personeel voor de 
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betreffende sector. 

Or. en

Motivering

Concurrentie moet plaatsvinden onder gelijke sociale omstandigheden. Daarom moet elke 
lidstaat personeel passende bescherming te bieden op nationaal, regionaal of lokaal niveau, 
overeenkomstig haar eigen regelgeving en praktijken op dit gebied. Ook voor ambtenaren of 
personeel met een bijzondere arbeidsrechtelijke status die gelijk is aan de ambtenarenstatus 
en die nog altijd een aanzienlijk deel van de werknemers van de spoorwegsector 
vertegenwoordigen, moeten specifieke oplossingen gevonden worden.

Amendement 60
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om ten volle te kunnen profiteren 
van eerlijke en gelijke concurrentie in het 
passagiersvervoer en met het oog op 
naleving van subsidiariteitsbeginsel 
moeten de lidstaten garanderen dat 
rekening wordt gehouden met de sociale 
dimensie van de aangeboden 
spoorvervoerdiensten, zodat eventuele 
sociale dumping, die de kwaliteit van de 
op hun grondgebied aangeboden 
spoorvervoersdiensten onder druk zet, bij 
voorbaat kansloos is. Door nationale 
collectieve overeenkomsten voor de 
spoorwegsector af te sluiten en tevens te 
garanderen dat personeel in het kader van 
aanbestedingsprocedures wordt 
overgenomen, maken de bevoegde 
autoriteiten de invoering van een 
kwalitatief hoogstaand sociaal kader 
mogelijk.

Or. fr
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Amendement 61
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"c) "bevoegde plaatselijke overheid": elk 
bevoegd overheidslichaam dat niet 
bevoegd is voor het volledige grondgebied 
van een land en dat verantwoordelijk is 
voor het vervoer in een stedelijke 
agglomeratie of een plattelandsregio;

"c) "bevoegde plaatselijke overheid": elk 
bevoegd overheidslichaam dat niet 
bevoegd is voor het volledige grondgebied 
van een lidstaat en dat verantwoordelijk is 
voor het vervoer in een stedelijke 
agglomeratie of een plattelandsregio;"

Or. fr

Amendement 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"c) "bevoegde plaatselijke overheid": elk 
bevoegd overheidslichaam dat niet 
bevoegd is voor het volledige grondgebied 
van een land en dat verantwoordelijk is 
voor het vervoer in een stedelijke 
agglomeratie of een plattelandsregio;

"c) "bevoegde plaatselijke overheid": elk 
bevoegd overheidslichaam dat niet 
bevoegd is voor het volledige grondgebied 
van een land en dat verantwoordelijk is 
voor het vervoer in bijvoorbeeld een regio,
een stedelijke agglomeratie of een 
plattelandsregio;"

Or. pl

Motivering

Openbaar vervoer is vaak georganiseerd op basis van regio's en andere administratieve 
eenheden in EU-lidstaten. Daarom moet de definitie verruimd worden.
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Amendement 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instanties stellen 
openbaarvervoerbeleidsplannen op voor 
alle vervoerswijzen die voor hun 
grondgebied relevant zijn en waarvoor zij 
bevoegd zijn, en zij werken die plannen 
regelmatig bij. In die plannen worden de 
doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleid gedefinieerd 
alsmede, voor alle vervoerswijzen die 
relevant zijn voor hun grondgebied en 
waarvoor zij bevoegd zijn, de middelen om 
die plannen uit te voeren. In die plannen 
worden minstens de volgende elementen 
opgenomen:

De bevoegde instanties stellen 
vervoerbeleidsplannen op die voor hun 
grondgebied relevant zijn en waarvoor zij 
bevoegd zijn, en zij werken die plannen 
regelmatig bij. In die plannen worden de 
doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleid gedefinieerd 
alsmede de middelen om die plannen uit te 
voeren voor het grondgebied waarvoor zij 
bevoegd zijn. In die plannen worden 
minstens de volgende elementen 
opgenomen:

Or. pl

Motivering

Overbodige tekst. In het voorstel voor een verordening worden vervoersplannen uitgebreid 
zodat zij alle belangrijke vormen van vervoer omvatten. Bovendien kan het opstellen van 
plannen met betrekking tot de in het artikel genoemde terreinen kosten genereren voor de 
bevoegde instanties die niet opwegen tegen de baten. De bevoegde instanties moeten de 
vervoerswijzen vrij kunnen bepalen.

Amendement 64
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de basisvereisten waaraan de (b) de basisvereisten waaraan de 
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openbaarvervoersdiensten moeten voldoen 
inzake toegankelijkheid, ontsluiting van het 
grondgebied, veiligheid, modale en 
intermodale aansluitingen op belangrijke 
knooppunten, kenmerken zoals de 
exploitatieamplitude, frequentie van de 
diensten en de minimale capaciteit;

openbaarvervoersdiensten moeten voldoen 
inzake beschikbaarheid, toegankelijkheid, 
betaalbaarheid, ontsluiting van het 
grondgebied, veiligheid, modale en 
intermodale aansluitingen op belangrijke 
knooppunten, kenmerken zoals de 
exploitatieamplitude, frequentie van de 
diensten en de minimale capaciteit;

Or. en

Amendement 65
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) kwaliteitsnormen inzake bv. de 
uitrusting van stopplaatsen en rollend 
materieel, stiptheid en betrouwbaarheid, 
netheid, service en informatie voor de 
klant, klachtenbehandeling en 
compensaties, monitoring van de 
dienstverleningskwaliteit;

(c) kwaliteitsnormen inzake bv. de 
uitrusting van stopplaatsen en rollend 
materieel, stiptheid en betrouwbaarheid, 
netheid, service voor de klant, met 
inbegrip van dienstverlening aan 
kinderen, gezinnen en ouderen, 
ondersteuning en informatie,
klachtenbehandeling en compensaties, 
monitoring van de 
dienstverleningskwaliteit en alle 
noodzakelijke service die erop gericht is 
de toegankelijkheid in overeenstemming 
te brengen met de VN-Verdrag inzake 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
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Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) principes van het tarievenbeleid; (d) de normen voor het tarievenbeleid en 
de normen voor gezondheid en veiligheid 
op het werk;

Or. en

Amendement 67
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) principes van het tarievenbeleid; (d) principes van het tarievenbeleid, alsook 
de geldende regels betreffende sociale 
bescherming en arbeidsbescherming;

Or. de

Amendement 68
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) operationele eisen zoals het vervoer van 
fietsen, verkeersbeheer, noodplannen bij 
storingen.

(e) operationele eisen zoals het vervoer van 
fietsen, kinderwagens, rolstoelen en 
bagage, alsook verkeersbeheer, 
noodplannen bij storingen.

Or. en
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Amendement 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) operationele eisen zoals het vervoer 
van fietsen, verkeersbeheer, noodplannen 
bij storingen.

(e) andere operationele eisen.

Or. pl

Amendement 70
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) een kader dat een minimaal niveau 
van dienstverlening tijdens stakingen in 
het openbaar niveau vastlegt.

Or. en

Motivering

Diensten die worden verleend in het kader van openbaredienstcontracten worden 
gefinancierd met publieke middelen. Om te garanderen dat passagiers altijd van deze 
diensten op aan kunnen, moeten de lidstaten instaan voor een minimaal niveau van 
dienstverlening tijdens stakingen.

Amendement 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
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Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de opstelling van 
openbaarvervoerbeleidsplannen besteden 
de bevoegde instanties met name 
aandacht aan de geldende regels inzake 
reizigersrechten, sociale bescherming en 
de bescherming van werknemers en het 
milieu.

Met het oog op transparante en voor alle 
exploitanten vergelijkbare 
mededingingsvoorwaarden en ter 
voorkoming van het gevaar van sociale 
uitsluiting kunnen de bevoegde instanties 
specifieke eisen betreffende sociale en 
dienstkwaliteitsnormen opleggen.

Or. de

Amendement 72
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instanties stellen de 
openbaarvervoerbeleidsplannen vast na 
raadpleging van de relevante 
belanghebbenden en publiceren die 
plannen. Voor de toepassing van deze 
verordening zijn de relevante 
belanghebbenden minstens de 
vervoersexploitanten, 
infrastructuurbeheerders en desgevallend 
representatieve reizigers- en 
werknemersorganisaties.

De bevoegde instanties stellen de 
openbaarvervoerbeleidsplannen vast na 
raadpleging van de relevante 
belanghebbenden en publiceren die 
plannen. Voor de toepassing van deze 
verordening zijn de relevante 
belanghebbenden minstens de 
vervoersexploitanten, 
infrastructuurbeheerders en desgevallend 
reizigers- en werknemersorganisaties.

Or. sv

Amendement 73
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
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Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instanties stellen de 
openbaarvervoerbeleidsplannen vast na 
raadpleging van de relevante 
belanghebbenden en publiceren die 
plannen. Voor de toepassing van deze 
verordening zijn de relevante 
belanghebbenden minstens de 
vervoersexploitanten, 
infrastructuurbeheerders en desgevallend
representatieve reizigers- en 
werknemersorganisaties.

De bevoegde instanties stellen de 
openbaarvervoerbeleidsplannen vast na 
raadpleging van de relevante 
belanghebbenden en publiceren die 
plannen. Voor de toepassing van deze 
verordening zijn de relevante 
belanghebbenden minstens de 
vervoersexploitanten, 
infrastructuurbeheerders en representatieve 
reizigers- en werknemersorganisaties en 
organisaties die personen met een 
handicap en ouderen vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 74
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specificaties van de 
openbaredienstverplichtingen voor 
openbaar passagiersvervoer en de 
draagwijdte daarvan worden als volgt 
vastgesteld:

Schrappen

(a) zij worden gedefinieerd 
overeenkomstig artikel 2, onder e);
(b) zij moeten geschikt zijn om de 
doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleidsplan te 
verwezenlijken;
(c) zij gaan niet verder dan wat nodig en
evenredig is om de doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleidsplan te 
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verwezenlijken.
Bij de beoordeling van de in punt b) 
bedoelde geschiktheid wordt rekening 
gehouden met de vraag of een 
overheidsinterventie in het aanbod van 
passagiersvervoer een passend middel is 
om de doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleidsplan te 
verwezenlijken.
Voor openbaar passagiersvervoer per 
spoor moet bij de beoordeling van de 
onder c) bedoelde noodzaak en 
evenredigheid rekening worden gehouden 
met de op grond van artikel 10, lid 2, van 
Richtlijn 2012/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 november 
2012 tot instelling van één Europese 
spoorwegruimte (herschikking) 
verzekerde vervoersdiensten en met alle 
informatie die op grond van de eerste zin 
van artikel 38, lid 4, van die richtlijn 
wordt meegedeeld aan 
infrastructuurbeheerders en 
toezichthoudende instanties.
__________________
12 PB L 343 van 14.12.2012, blz. 32

Or. en

Motivering

Om de noodzakelijke flexibiliteit te bewaren moeten te gedetailleerde bepalingen vermeden 
worden.

Amendement 75
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij moeten geschikt zijn om de 
doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleidsplan te 
verwezenlijken;

(b) zij moeten geschikt zijn om de 
doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleidsplan te 
verwezenlijken, hetgeen betekent dat zij de 
gunningswijze moeten bepalen met 
betrekking tot de te bereiken 
kwaliteitsnormen alsmede de geëigende 
middelen om de doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleidsplan te 
verwezenlijken;

Or. de

Amendement 76
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 3 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van de in punt b) 
bedoelde geschiktheid wordt rekening 
gehouden met de vraag of een 
overheidsinterventie in het aanbod van 
passagiersvervoer een passend middel is 
om de doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleidsplan te 
verwezenlijken.

Schrappen

Or. de

Amendement 77
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ervoor te zorgen dat de doelstellingen 
van het openbaarvervoerbeleidsplan op de 
meest kostenefficiënte manier worden 
verwezenlijkt;

(a) ervoor te zorgen dat de doelstellingen 
van het openbaarvervoerbeleidsplan op de 
meest efficiënte en kwaliteitsvolle manier 
worden verwezenlijkt;

Or. de

Amendement 78
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ervoor te zorgen dat de doelstellingen 
van het openbaarvervoerbeleidsplan op de 
meest kostenefficiënte manier worden 
verwezenlijkt;

(a) ervoor te zorgen dat de doelstellingen 
van het openbaarvervoerbeleidsplan op de 
meest efficiënte en kwaliteitsvolle manier 
worden verwezenlijkt, met inbegrip van de 
toegankelijkheid in sociaal en territoriaal 
opzicht;

Or. en

Amendement 79
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de financiële duurzaamheid op lange 
termijn te waarborgen van het aanbod van 
openbaarvervoersdiensten overeenkomstig 
de in het openbaarvervoerbeleidsplan 
vastgestelde eisen.

(b) de financiële duurzaamheid op lange
termijn te waarborgen van het aanbod van 
openbaarvervoersdiensten overeenkomstig 
de in het openbaarvervoerbeleidsplan 
vastgestelde eisen en op een geïntegreerde 
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wijze.

Or. en

Amendement 80
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie pleegt over deze 
specificaties op passende wijze overleg met 
de relevante belanghebbenden en minstens 
de vervoersexploitanten, eventuele 
infrastructuurbeheerders en representatieve
reizigers- en werknemersverenigingen en 
houdt rekening met hun standpunten.

De bevoegde instantie pleegt over deze 
specificaties op passende wijze overleg met 
de relevante belanghebbenden en minstens 
de vervoersexploitanten, eventuele 
infrastructuurbeheerders en reizigers- en 
werknemersverenigingen en houdt 
rekening met hun standpunten.

Or. sv

Amendement 81
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie pleegt over deze 
specificaties op passende wijze overleg met 
de relevante belanghebbenden en minstens 
de vervoersexploitanten, eventuele 
infrastructuurbeheerders en representatieve 
reizigers- en werknemersverenigingen en 
houdt rekening met hun standpunten.

De bevoegde instantie pleegt over deze 
specificaties op passende wijze overleg met 
de relevante belanghebbenden en minstens 
de vervoersexploitanten, eventuele 
infrastructuurbeheerders en representatieve 
reizigers- en werknemersverenigingen en 
organisaties die personen met een 
handicap en ouderen vertegenwoordigen, 
en houdt rekening met hun standpunten.

Or. en
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Amendement 82
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het maximale jaarlijkse volume van 
een openbaredienstcontract, uitgedrukt in 
treinkilometers, bedraagt hetzij 10 miljoen 
treinkilometer, hetzij één derde van het 
totale volume van het openbaar 
passagiersvervoer dat in de betrokken 
lidstaat onder openbaredienstcontracten 
valt indien dat volume een hogere waarde 
vertegenwoordigt.

Schrappen

Or. en

Motivering

In deze cijfers moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van elke lidstaat.

Amendement 83
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het maximale jaarlijkse volume van 
een openbaredienstcontract, uitgedrukt in 
treinkilometers, bedraagt hetzij 10 miljoen 
treinkilometer, hetzij één derde van het 
totale volume van het openbaar 
passagiersvervoer dat in de betrokken 
lidstaat onder openbaredienstcontracten 
valt indien dat volume een hogere waarde 

Schrappen
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vertegenwoordigt.

Or. en

Motivering

De beperking tot 10 miljoen treinkilometers of een derde van het totale volume van 
openbaredienstverplichtingen brengt een van grootste verworvenheden in gevaar, vooral in 
kleinere lidstaten: een geïntegreerde taktdienstregeling die is georiënteerd op het 
kernnetwerk. Lidstaten moeten het kernnetwerk kunnen gunnen aan één exploitant, zodat 
concurrentiestrijd die ten koste gaat van de taktdienstregeling voorkomen kan worden. 
Daarom moeten de beperkingen worden afgeschaft. Lidstaten moeten overeenkomstig hun 
behoeften zelf de drempels kunnen vaststellen.

Amendement 84
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Voor niet overeenkomstig artikel 5, lid 3, 
gegunde openbaredienstcontracten worden 
deze parameters zodanig vastgesteld dat de 
compensatie in geen geval het bedrag 
overschrijdt dat nodig is om het netto 
financieel effect op de kosten en inkomsten 
van de nakoming van de 
openbaredienstverplichtingen te dekken, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de door de exploitant van openbare 
diensten ingehouden ontvangsten uit de 
betrokken diensten en een redelijke 
winstmarge";

"Voor niet overeenkomstig artikel 5, lid 3, 
gegunde openbaredienstcontracten worden 
deze parameters zodanig vastgesteld dat de 
compensatie in geen geval het bedrag 
overschrijdt dat nodig is om het netto 
financieel effect op de kosten en inkomsten 
van de nakoming van de 
openbaredienstverplichtingen te dekken, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de door de exploitant van openbare 
diensten ingehouden ontvangsten uit de 
betrokken diensten, een redelijke 
winstmarge en het benodigde bedrag voor 
investeringen ter verbetering van de 
beschikbaarheid, toegankelijkheid en 
kwaliteit van het passagiersvervoer";

Or. en
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Amendement 85
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
 Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 5 wordt vervangen door de volgende 
tekst:
Onverminderd de nationale wetgeving en 
het Gemeenschapsrecht, inclusief 
collectieve overeenkomsten tussen sociale 
partners, eisen de bevoegde instanties van 
de geselecteerde exploitant van openbare 
diensten dat hij het reeds eerder in de 
diensten werkzame personeel de rechten 
aanbiedt die het genoten zou hebben 
indien een overgang in de zin van 
Richtlijn 2001/23/EG zou hebben 
plaatsgevonden. Wanneer de bevoegde 
instanties van exploitanten van openbare 
diensten eisen dat zij bepaalde sociale 
normen in acht nemen, bevatten 
aanbestedingsdocumenten en 
openbaredienstcontracten een lijst van het 
betrokken personeel en een transparant 
gedetailleerd overzicht van de 
contractuele rechten van het personeel en 
van de voorwaarden waaronder de 
werknemers geacht worden met de 
diensten te zijn verbonden.

Or. de

Amendement 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 5 wordt vervangen door de volgende 
tekst:
Onverminderd de nationale wetgeving en 
het Gemeenschapsrecht, inclusief 
collectieve overeenkomsten tussen sociale 
partners, eisen de bevoegde instanties van 
de geselecteerde exploitant van openbare 
diensten dat hij het reeds eerder in de 
diensten werkzame personeel de rechten 
aanbiedt die het genoten zou hebben 
indien een overgang in de zin van 
Richtlijn 2001/23/EG zou hebben 
plaatsgevonden. Deze richtlijn belet de 
lidstaten niet om, met inachtneming van 
de voorwaarden voor de overdracht van 
rechten van werknemers, andere rechten 
van werknemers te waarborgen dan die 
welke worden bestreken door Richtlijn 
2001/23/EG. De lidstaten zijn verplicht 
zich te houden aan arbeids- en sociale 
normen die gunstiger zijn voor de 
werknemers en die zijn vastgesteld bij 
nationale wetgeving, wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen of tussen 
de sociale partners gesloten collectieve 
overeenkomsten of 
bedrijfsovereenkomsten.

Or. de

Amendement 87
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Wanneer de bevoegde instanties 
exploitanten van openbare diensten 
overeenkomstig het nationaal recht 

"Onverminderd het nationaal recht en het 
Gemeenschapsrecht, waaronder de tussen 
de sociale partners gesloten collectieve 
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verplichten bepaalde sociale en 
kwaliteitsnormen na te leven of sociale en 
kwalitatieve criteria vaststellen, moeten die 
normen en criteria worden opgenomen in 
de aanbestedingsdocumenten en 
openbaredienstcontracten."

overeenkomsten, bepalen de bevoegde 
instanties de sociale en kwaliteitsnormen, 
stellen zij sociale en kwalitatieve criteria 
vast en laten zij die normen en criteria 
opnemen in de aanbestedingsdocumenten 
en openbaredienstcontracten, ongeacht de 
gunningsprocedure, tenzij op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau een wet, 
regeling of een bindende, sectorbrede 
collectieve overeenkomst, waaronder 
bindende sociale normen en/of verplichte 
overplaatsing van personeel bij wijziging 
van exploitant, op het betreffende 
personeel van toepassing is."

Or. en

Motivering

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Amendement 88
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de bevoegde instanties 
exploitanten van openbare diensten 
overeenkomstig het nationaal recht 
verplichten bepaalde sociale en 
kwaliteitsnormen na te leven of sociale en 
kwalitatieve criteria vaststellen, moeten
die normen en criteria worden opgenomen

De bevoegde instanties leggen, 
onverminderd het nationaal en 
communautair recht, inclusief collectieve 
overeenkomsten tussen de sociale 
partners, de sociale en kwaliteitsnormen 
vast en nemen die normen en criteria op in 
de aanbestedingsdocumenten en 
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in de aanbestedingsdocumenten en 
openbaredienstcontracten.

openbaredienstcontracten, ongeacht de 
gunningswijze.

Or. de

Amendement 89
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de bevoegde instanties 
exploitanten van openbare diensten 
overeenkomstig het nationaal recht 
verplichten bepaalde sociale en 
kwaliteitsnormen na te leven of sociale en 
kwalitatieve criteria vaststellen, moeten die 
normen en criteria worden opgenomen in 
de aanbestedingsdocumenten en 
openbaredienstcontracten.

"Wanneer de bevoegde instanties 
exploitanten van openbare diensten 
overeenkomstig het recht van de lidstaat
verplichten bepaalde sociale en 
kwaliteitsnormen na te leven of sociale en 
kwalitatieve criteria vaststellen, moeten die 
normen en criteria worden opgenomen in 
de aanbestedingsdocumenten en 
openbaredienstcontracten."

Or. fr

Amendement 90
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Wanneer de bevoegde instanties 
exploitanten van openbare diensten 
overeenkomstig het nationaal recht 
verplichten bepaalde sociale en 
kwaliteitsnormen na te leven of sociale en 
kwalitatieve criteria vaststellen, moeten 
die normen en criteria worden opgenomen 

"De bevoegde instanties verplichten 
exploitanten van openbare diensten 
overeenkomstig het nationaal recht 
bepaalde sociale, ecologische en 
kwaliteitsnormen na te leven. Op grond 
van nationaal recht moeten die sociale, 
ecologische en kwalitatieve normen en 
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in de aanbestedingsdocumenten en 
openbaredienstcontracten."

criteria worden opgenomen in de 
aanbestedingsdocumenten en 
openbaredienstcontracten."

Or. en

Amendement 91
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer op nationaal of lokaal niveau 
geen wet, regeling of bindende 
sectorbrede collectieve overeenkomst –
waaronder een van de opties van de leden 
5 en 6 van dit artikel (verplichte 
overplaatsing van personeel en/of 
bindende sociale normen) – op het 
betreffende personeel van toepassing is, 
dient de bevoegde autoriteit erop toe te 
zien dat uiterlijk op de dag van 
openstelling van het binnenlandse 
spoorvervoer sociale normen en/of 
overplaatsing van personeel verplicht 
onderdeel uitmaken van het 
aanbestedingsproces.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen over onderwerpen die het personeel 
betreffen. Het voorstel bevat een minimaal niveau van bescherming van personeel en eerlijke 
concurrentie, ook al kan beter worden teruggegrepen op een van de opties die de leden 5 en 6 
van artikel 4 bieden in samenhang met de overwegingen 16 en 17 via nationale sectorbrede 
collectieve overeenkomsten, regelingen of wetgeving. Alleen met deze extra alinea kan 
gedurende het verdere liberaliseringsproces in alle EU-lidstaten bescherming van het 
personeel worden gerealiseerd.
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Amendement 92
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het volgende lid wordt ingevoegd:
4 bis. De bevoegde instantie kan 
exploitanten uit derde landen van 
aanbestedingsprocedures uitsluiten indien 
deze derde landen hun 
aanbestedingsprocedures niet openstellen 
voor ondernemingen uit de lidstaten.

Or. de

Amendement 93
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Lid 4 wordt vervangen door de 
volgende tekst:

Schrappen

‘‘4. Tenzij het nationaal recht dat 
verbiedt, kunnen de bevoegde instanties 
besluiten openbaredienstcontracten 
onderhands te gunnen:
(a) wanneer hun gemiddelde jaarlijkse 
waarde geraamd wordt op: minder dan 
1 000 000 euro of minder dan 5 000 000 
euro voor openbaredienstcontracten die 
openbaar vervoer per spoor omvatten, of
(b) wanneer de contracten betrekking 
hebben op minder dan 300 000 
openbaarvervoerkilometers per jaar of 
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minder dan 150 000 kilometers voor 
openbaredienstcontracten die openbaar 
vervoer per spoor omvatten.
Wanneer een openbaredienstcontract 
onderhands wordt gegund aan een kleine 
of middelgrote onderneming die niet meer 
dan 23 voertuigen exploiteert, kunnen 
deze drempels worden verhoogd tot hetzij 
een geschatte gemiddelde jaarlijkse 
waarde van minder dan 2 000 000 euro, 
hetzij een geschat jaarlijks volume van 
minder dan 
600 000 openbaarvervoerkilometers."

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor het Commissievoorstel te verwerpen en terug te grijpen op het
oorspronkelijke lid 4 van artikel 5 (2012/34/EU). Lidstaten moeten op grond van hun eigen 
behoeften kunnen kiezen welk instrument het geschiktst is. Deze keuze zal van lidstaat tot 
lidstaat verschillen. Het feit dat de Commissie deze keuze wil afschaffen getuigt van een 
gebrek aan vertrouwen en de wens om controle uit te oefenen over soevereine besluiten van 
lidstaten. Een aantal nationale parlementen heeft dit voorstel al bekritiseerd als zijnde niet 
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel en daarom moet het Europees Parlement het 
voorstel verwerpen.

Amendement 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij het nationaal recht dat verbiedt, 
kunnen de bevoegde instanties besluiten 
openbaredienstcontracten onderhands te 
gunnen:

Tenzij het nationaal recht dat verbiedt, 
kunnen de bevoegde instanties besluiten 
voor maximaal 5 jaar 
openbaredienstcontracten onderhands te 
gunnen:

Or. en
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Motivering

De looptijd van onderhands gegunde contracten mag niet meer dan 5 jaar zijn.

Amendement 95
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij het nationaal recht dat verbiedt, 
kunnen de bevoegde instanties besluiten 
openbaredienstcontracten onderhands te 
gunnen:

Tenzij het recht van de lidstaat dat 
verbiedt, kunnen de bevoegde instanties 
besluiten openbaredienstcontracten 
onderhands te gunnen:

Or. fr

Amendement 96
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) op basis van een gedetailleerd 
technisch verslag dat uiterlijk 24 
maanden vóór afloop van het huidige 
contract wordt opgesteld en verzonden 
naar de onafhankelijke nationale 
regelgevende autoriteit, en de volgende 
criteria bestrijkt:
- de complexiteit van het netwerk dat een 
globale multimodale benadering vereist 
op grond van de dichtheid van het 
spoorwegsysteem in het betreffende 
geografische gebied en de frequentie van 
diensten, of op grond van het feit dat het 
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spoorwegsysteem technische 
bijzonderheden heeft die aanzienlijk 
verschillen van traditionele normen;
- een economische dimensie die het 
mogelijk maakt de levensvatbaarheid van 
een openbaredienstcontract te 
onderbouwen door rendabele gebieden af 
te zetten tegen onrendabele gebieden en/of 
verhoging van de productiviteit en 
verbetering van de dienstverrichting van 
de exploitant aan te tonen overeenkomstig 
de verwachtingen van de bevoegde 
autoriteit; 
- meer klanttevredenheid over het huidige 
openbaredienstcontract, volgens het in 
artikel 7, lid 1 van deze verordening 
bedoelde jaarverslag.
Na ontvangst van dit verslag neemt de 
onafhankelijke nationale regelgevende 
autoriteit een besluit over het verzoek van 
de bevoegde autoriteit. Het oordeel van de 
onafhankelijke nationale regelgevende 
autoriteit is bindend en onmiddellijk van 
toepassing.

Or. fr

Amendement 97
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen exploitanten of 
ondernemingen waarover een persoon of 
personen afkomstig uit een derde land of 
derde landen direct dan wel indirect 
zeggenschap heeft of hebben, uitsluiten 
van de aanbestedingsprocedures wanneer 
deze landen geen wettelijke bepalingen 
hebben op grond waarvan 
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ondernemingen uit EU-lidstaten deel 
kunnen nemen aan 
aanbestedingsprocedures, of wanneer 
deze landen hun markten onvoldoende 
effectief openstellen. Met het oog op de 
toepassing van dit lid berust de 
zeggenschap op rechten, overeenkomsten 
of andere middelen die, afzonderlijk of 
gezamenlijk, met inachtneming van alle 
feitelijke en juridische omstandigheden, 
het mogelijk maken een beslissende 
invloed uit te oefenen op de activiteiten 
van een onderneming, met name
a) eigendoms- of gebruiksrechten op alle 
vermogensbestanddelen van een 
onderneming of delen daarvan;
b) rechten of overeenkomsten die een 
beslissende invloed verschaffen op de 
samenstelling, het stemgedrag of de 
besluiten van de organen van een 
onderneming.

Or. en

Amendement 98
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter bVerordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 6 wordt vervangen door de 
volgende tekst:

Schrappen

"Om de concurrentie tussen 
spoorwegondernemingen te stimuleren, 
kunnen bevoegde instanties besluiten dat 
contracten voor passagiersvervoer per 
spoor voor delen van eenzelfde netwerk of 
een pakket trajecten aan verschillende 
spoorwegondernemingen moeten worden 
gegund. Daartoe kunnen de bevoegde 
instanties vóór het uitschrijven van de 
aanbesteding besluiten om het aantal 
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contracten dat aan eenzelfde 
spoorwegonderneming kan worden 
gegund te beperken."

Or. de

Amendement 99
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 6 wordt vervangen door de volgende 
tekst:

Schrappen

"Om de concurrentie tussen 
spoorwegondernemingen te stimuleren, 
kunnen bevoegde instanties besluiten dat 
contracten voor passagiersvervoer per 
spoor voor delen van eenzelfde netwerk of 
een pakket trajecten aan verschillende 
spoorwegondernemingen moeten worden 
gegund. Daartoe kunnen de bevoegde 
instanties vóór het uitschrijven van de 
aanbesteding besluiten om het aantal 
contracten dat aan eenzelfde 
spoorwegonderneming kan worden 
gegund te beperken."

Or. en

Motivering

Dit kan een ongelijk speelveld creëren voor potentiële inschrijvers. Het huidige artikel 5, lid 6 
is beter.

Amendement 100
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de concurrentie tussen 
spoorwegondernemingen te stimuleren, 
kunnen bevoegde instanties besluiten dat 
contracten voor passagiersvervoer per 
spoor voor delen van eenzelfde netwerk of 
een pakket trajecten aan verschillende 
spoorwegondernemingen moeten worden 
gegund. Daartoe kunnen de bevoegde 
instanties vóór het uitschrijven van de 
aanbesteding besluiten om het aantal 
contracten dat aan eenzelfde 
spoorwegonderneming kan worden gegund 
te beperken."

Om de concurrentie tussen 
spoorwegondernemingen te stimuleren, 
kunnen bevoegde instanties besluiten dat 
contracten voor passagiersvervoer per 
spoor voor delen van eenzelfde netwerk of 
een pakket trajecten aan verschillende 
spoorwegondernemingen moeten worden 
gegund. Daartoe kunnen de bevoegde 
instanties vóór het uitschrijven van de 
aanbesteding besluiten om het aantal 
contracten dat aan eenzelfde 
spoorwegonderneming kan worden gegund 
te beperken. Dit mag er echter niet toe 
leiden dat diensten minder toegankelijk 
worden voor passagiers, dat barrières 
worden opgeworpen of dat de service 
verminderd wordt.

Or. de

Amendement 101
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – alinea 1
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen overeenkomstig de 
staatssteunregels de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat exploitanten die op 
grond van openbaredienstcontracten 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
wensen aan te bieden daadwerkelijk en op 
niet-discriminerende basis over geschikt 
rollend materieel voor passagiersvervoer 
per spoor kunnen beschikken.

De bevoegde autoriteiten nemen 
overeenkomstig de staatssteunregels de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat exploitanten die op grond van
openbaredienstcontracten openbaar 
passagiersvervoer per spoor wensen aan te 
bieden daadwerkelijk en op niet-
discriminerende basis over geschikt rollend 
materieel voor passagiersvervoer per spoor 
kunnen beschikken.
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Or. en

Amendement 102
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – punt 2 – alinea 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 2 – alinea 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de gevallen als bedoeld onder b) en c), 
heeft de bevoegde instantie het recht de 
exploitant van de openbare diensten ertoe 
te verplichten het rollend materieel na 
afloop van het openbaredienstcontract over 
te dragen aan de nieuwe exploitant 
waaraan dat contract is gegund. De 
bevoegde instantie kan de nieuwe 
openbaarvervoerexploitant verplichten het 
rollend materieel over te nemen. De 
overdracht gebeurt tegen marktprijs.

I( Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie).

Or. fr

Amendement 103
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – alinea 4
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen [18 maanden na de
inwerkingtreding van deze verordening] 
stelt de Commissie maatregelen vast om 
de modaliteiten te bepalen van de voor de 
toepassing van de leden 2 en 3 van dit 
artikel te volgen procedure. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 9 

Schrappen
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bis, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 104
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke bevoegde instantie publiceert jaarlijks 
een samenvattend verslag over de 
openbaredienstverplichtingen die onder 
haar verantwoordelijkheid vallen, de 
aanvangsdatum en duur van de 
openbaredienstcontracten, de geselecteerde 
openbaredienstexploitanten en de 
compensaties en exclusieve rechten die als 
vergoeding aan die 
openbaredienstexploitanten zijn toegekend. 
Dat verslag maakt onderscheid tussen 
busvervoer en spoorvervoer, maakt het 
mogelijk de prestaties, de kwaliteit en de 
financiering van het openbaarvervoersnet 
te toetsen en te beoordelen en bevat 
informatie over de aard en de reikwijdte 
van eventuele toegekende exclusieve 
rechten, indien van toepassing. De lidstaten 
faciliteren de centrale toegang tot deze 
verslagen, bijvoorbeeld via een 
gemeenschappelijk portaalsite.

Elke bevoegde instantie publiceert jaarlijks 
een samenvattend verslag over de 
openbaredienstverplichtingen die onder 
haar verantwoordelijkheid vallen, de 
aanvangsdatum en duur van de 
openbaredienstcontracten, de geselecteerde 
openbaredienstexploitanten en de 
compensaties en exclusieve rechten die als 
vergoeding aan die 
openbaredienstexploitanten zijn toegekend. 
Dat verslag maakt onderscheid tussen 
busvervoer en spoorvervoer, maakt het 
mogelijk de prestaties, de kwaliteit en de 
financiering van het openbaarvervoersnet 
te toetsen en te beoordelen en bevat 
informatie over de aard en de reikwijdte 
van eventuele toegekende exclusieve 
rechten, indien van toepassing. De lidstaten 
faciliteren de centrale toegang tot deze 
verslagen, bijvoorbeeld via een 
gemeenschappelijk portaalsite. De 
Commissie stelt een samenvatting van 
deze verslagen op en doet deze in alle 
werktalen toekomen aan de Raad en het 
Parlement.

Or. fr

Amendement 105
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke bevoegde instantie publiceert jaarlijks 
een samenvattend verslag over de 
openbaredienstverplichtingen die onder 
haar verantwoordelijkheid vallen, de 
aanvangsdatum en duur van de 
openbaredienstcontracten, de geselecteerde 
openbaredienstexploitanten en de 
compensaties en exclusieve rechten die als 
vergoeding aan die 
openbaredienstexploitanten zijn toegekend. 
Dat verslag maakt onderscheid tussen 
busvervoer en spoorvervoer, maakt het 
mogelijk de prestaties, de kwaliteit en de 
financiering van het openbaarvervoersnet 
te toetsen en te beoordelen en bevat 
informatie over de aard en de reikwijdte 
van eventuele toegekende exclusieve 
rechten, indien van toepassing. De lidstaten 
faciliteren de centrale toegang tot deze 
verslagen, bijvoorbeeld via een 
gemeenschappelijk portaalsite.

Elke bevoegde instantie publiceert jaarlijks 
een samenvattend verslag over de 
openbaredienstverplichtingen die onder 
haar verantwoordelijkheid vallen, de 
aanvangsdatum en duur van de 
openbaredienstcontracten, de geselecteerde 
openbaredienstexploitanten en de 
compensaties en exclusieve rechten die als 
vergoeding aan die 
openbaredienstexploitanten zijn toegekend. 
Dat verslag beoordeelt de 
dienstverrichting in termen van naleving 
en vermeldt alle indicatoren voor 
vervoersdiensten, waaronder 
punctualiteit, betrouwbaarheid, hygiëne, 
aan de hand van enquêtes gemeten 
klanttevredenheid en de minimale 
capaciteit. Het verslag maakt onderscheid 
tussen busvervoer en spoorvervoer, maakt 
het mogelijk de prestaties, de kwaliteit en 
de financiering van het 
openbaarvervoersnet te toetsen en te 
beoordelen en bevat informatie over de 
aard en de reikwijdte van eventuele 
toegekende exclusieve rechten, indien van 
toepassing. De lidstaten faciliteren de 
centrale toegang tot deze verslagen, 
bijvoorbeeld via een gemeenschappelijk 
portaalsite.

Or. fr

Amendement 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tussen 1 januari 2013 en 2 december 
2019 onderhands gegunde 
openbaredienstcontracten voor openbaar 
passagiersvervoer per spoor mogen 
worden voortgezet tot hun vervaldatum. 
Zij mogen echter in geen geval worden 
voortgezet na 31 december 2022.

Na inwerkingtreding van deze 
verordening onderhands gegunde 
openbaredienstcontracten voor openbaar 
passagiersvervoer per spoor mogen niet 
worden voortgezet na 3 december 2019.

Or. en

Amendement 107
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 
De verordening is binnen drie maanden 
na inwerkingtreding beschikbaar in 
geconsolideerde vorm.

Or. fr


