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BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen decennia heeft de Europese Unie verscheidene dienstensectoren geliberaliseerd, 
waaronder de spoorwegsector. Daarmee werd uitvoering gegeven aan artikel 26 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Deze liberaliseringen maken dus deel 
uit van het Europese project.
De totstandbrenging van een interne markt mag geen doel op zich zijn, maar moet veeleer de 
prijs van de dienstverlening voor de consument helpen verlagen. Tegelijk moet iedereen 
toegang blijven krijgen tot een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De opeenvolgende liberaliseringen in verschillende sectoren, waaronder diensten, zijn in het 
verleden doorgevoerd door openbare bedrijven met een nationaal exploitatiemonopolie.
Achteraf gezien is bovengenoemde dubbele doelstelling daarbij niet verwezenlijkt.
Alleen al in de spoorwegsector zijn er tal van voorbeelden van ontevredenheid:

 In het internationale reizigersvervoer, dat sinds 2010 voor concurrentie is opengesteld, 
heeft de toegenomen concurrentie niet tot merkbaar lagere kosten geleid, maar wel tot 
de sluiting van bestaande grensoverschrijdende verbindingen die niet volgens het 
hogesnelheidsmodel functioneerden. Overigens is de verwachte groei in de sector 
uitgebleven en moet extra marktaandeel eerder op intermodaal dan op intramodaal 
vlak worden gewonnen.

 Wat het binnenlandse reizigersvervoer in het Verenigd Koninkrijk betreft – de lidstaat 
waar de liberaliseringswetgeving het verst is gevorderd – wijst het Europees 
Economisch en Sociaal Comité op de ontevredenheid van de Britse reizigers en de 
steeds terugkerende behoefte aan overheidsinmenging in de integratie van de sector 
(tarieven, verdeling, uurregeling enz.).

 Wat het binnenlandse reizigersvervoer in de hele Unie betreft, lopen er niet minder 
dan vijftien inbreukprocedures wegens gebrekkige omzetting, waaruit blijkt dat deze 
liberalisering te snel wordt doorgevoerd. Om bij te dragen tot het Europese project 
mag deze liberalisering niet in aanvaring komen met de nationale modellen die de 
burger al tientallen jaren lang kwaliteit bieden.

Gezien het bovenstaande acht de rapporteur het niet bewezen dat een verdere liberalisering 
van het reizigersvervoer per spoor noodzakelijk is. Met zijn amendementen wil hij het risico 
van negatieve gevolgen voor de burgers, en met name de werknemers in de sector, op de 
volgende wijze beperken:

 Een zo geïntegreerd mogelijk bestuur: een strikte scheiding tussen de 
infrastructuurbeheerder en de vervoerder is weliswaar uit concurrentie-oogpunt 
gerechtvaardigd, maar de bezorgdheid die zij bij de reizigersorganisaties, de 
spoorwegvakbonden en de "historische" exploitanten wekt, maant de rapporteur tot 
voorzichtigheid aan. Waarschijnlijk zal deze scheiding leiden tot minder bundeling 
van middelen en meer bureaucratie, hetgeen nefast is voor de dienstverlening en de 
veiligheid van de reizigers. Daarom heeft de rapporteur ervoor gekozen om de 
nationale regelgevingsinstantie op dit vlak zoveel mogelijk vrijheid te laten, conform 
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 februari 2013.

 Door een aanzienlijke verhoging van de plafonds krijgen de lidstaten zoveel mogelijk 
vrijheid om te kiezen tussen een aanbesteding en een onderhandse gunning van 
concessies voor openbare diensten.

 De regels betreffende de bescherming van de gebruikers, de werknemers en het milieu 
worden in de plannen voor een uit sociaal, milieu- en economisch oogpunt duurzaam 
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openbaarvervoerbeleid opgenomen. Zo wordt het gemakkelijker om deze kwaliteits-, 
sociale en milieucriteria in de aanbestedingen op te nemen.

 De werknemers worden beter beschermd door ruime mogelijkheden voor 
overplaatsing van personeel binnen de nieuwe concessiehouder, door meer sociaal 
overleg binnen de structuren, door een verduidelijking van het sociaal recht dat op het 
treinpersoneel van toepassing is (met name door de certificering van dit personeel), en 
door de lidstaten te vragen de inschrijver en zijn onderaannemers hoofdelijk sociaal 
aansprakelijk te stellen teneinde sociale dumping te voorkomen.

 De nodige wederkerigheid bij de openstelling van de markten tussen de lidstaten.
 De lidstaten krijgen een veel langere overgangsperiode voor de omzetting (tot 2029), 

zodat de beleidsmakers in de Unie de nodige tijd hebben om afstand te nemen en 
analyses te maken alvorens een eventuele verdere liberalisering door te voeren.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het vervoer per spoor vervult zowel 
in sociaal en milieuopzicht als in de 
mobiliteitsplanning een essentiële rol en 
kan zijn totale aandeel in het Europese 
passagiersvervoer aanzienlijk vergroten. 
In dit opzicht kunnen investeringen in 
zowel onderzoek als infrastructuur en 
rollend materieel een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan nieuwe groei en dus 
ook aan het scheppen van meer 
werkgelegenheid, direct in de 
spoorwegsector en indirect door de 
mobiliteit van werknemers in andere 
sectoren te vergroten. Het vervoer per 
spoor kan uitgroeien tot een essentiële, 
moderne industrietak in de Unie, mits de 
lidstaten het eens kunnen worden over 
nauwere samenwerking.
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Or. en

Amendement 2

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. Dit beleid moet worden 
vertaald in alle plannen voor een 
duurzaam openbaarvervoerbeleid, 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.

Or. fr

Amendement 3

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 

(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 
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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.

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 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Openbare aanbesteding op basis 
van kwaliteit in plaats van de laagste prijs 
helpt sociale dumping voorkomen, die 
vaak met goedkopere offertes samenhangt 
en waarbij op kosten van de werknemers 
wordt bespaard door lagere lonen, langere 
werktijden en minder personeel.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het wederkerigheidsbeginsel is een 
belangrijk middel om 
concurrentievervalsing te bestrijden; dit 
beginsel dient niet alleen voor lidstaten te 
gelden, maar ook voor ondernemingen uit 
derde landen die aan gunningsprocedures 
in de Unie willen deelnemen.

Or. fr
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Amendement 6

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 in alle lidstaten op 
uniforme wijze moeten worden toegepast, 
maar die rekening moeten houden met de 
specifieke kenmerken van ieder land.

Or. fr

Amendement 7

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 kwaliteitsvol aanbod
voor het binnenlands passagiersvervoer per 
spoor volledig te benutten, is het belangrijk 
dat de lidstaten het personeel van 
exploitanten van openbare diensten een
hoog niveau van sociale bescherming
tegen sociale dumping garanderen.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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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.

Or. en

Amendement 9

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 
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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. 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. en

Amendement 10

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 
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en/of toe te passen.

Or. en

Amendement 11

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.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Als gevolg van de wijziging in het amendement op artikel 8, lid 2, eerste alinea, is deze 
overweging inhoudelijk overbodig.

Amendement 12

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 
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 dienen de ondernemingen 
weliswaar maatregelen te treffen om deze 
gunningswijze geleidelijk in te voeren, 
maar moeten zij pas vanaf 2029 verplicht
worden om alle openbaredienstcontracten 
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voor het openbaar passagiersvervoer per 
spoor volgens de in deze verordening
neergelegde gunningswijze te gunnen.

Or. fr

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Openbaarvervoerbeleidsplannen en 
openbaredienstverplichtingen

Plannen voor een uit sociaal, milieu- en
economisch oogpunt duurzaam 
openbaarvervoerbeleid en
openbaredienstverplichtingen

Or. fr

Motivering

Het concept van duurzaamheid in al zijn aspecten dient bij deze plannen op de voorgrond te 
staan.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

geldende regels betreffende de rechten 
van reizigers;

Or. en
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

geldende regels betreffende sociale 
bescherming en arbeidsbescherming;

Or. en

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

geldende regels betreffende 
milieubescherming;

Or. en

Amendement 17

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

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.
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Or. en

Motivering

Om deze aspecten van het oorspronkelijke lid meer gewicht toe te kennen, worden ze naar de 
desbetreffende punten van artikel 2, onder a) (nieuw) verplaatst. De nieuwe tekst is nodig 
voor de handhaving op dit gebied.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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. fr

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking van de term "geschikt".

Amendement 19

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

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 

Schrappen
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om de doelstellingen van het 
openbaarvervoerbeleidsplan te 
verwezenlijken.

Or. fr

Motivering

Een toelichting op de geschiktheid is reeds in artikel 2 a, lid 3, letter b), opgenomen en kan 
hier dus worden geschrapt.

Amendement 20

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;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 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, de
infrastructuurbeheerders en representatieve 
reizigers- en werknemersverenigingen en 
houdt rekening met hun standpunten.

Or. fr
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Motivering

De bevoegde instanties dienen een raadpleging te houden die ook representatieve reizigers-
en werknemersorganisaties omvat en deze niet slechts "eventueel" te raadplegen.

Amendement 22

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:
"Onverminderd het nationaal en 
communautair recht, inclusief collectieve 
overeenkomsten tussen de 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 de 
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. en

Amendement 23

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

6. De bevoegde instanties leggen, 
onverminderd het nationaal en 
communautair recht, inclusief collectieve 
overeenkomsten tussen de sociale
partners, de sociale en kwaliteitsnormen
op, stellen daartoe sociale en kwalitatieve 
criteria vast en nemen deze normen en 
criteria op in de aanbestedingsdocumenten 
en openbaredienstcontracten, ongeacht de 
gunningswijze.

Or. fr

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende lid 7 bis (nieuw) wordt 
toegevoegd:
"De lidstaten nemen niet-discriminerende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
exploitant die een andere onderneming 
direct of indirect opdracht geeft namens 
hem diensten te verrichten, in aanvulling 
op of in plaats van een onderaannemer 
aansprakelijk kan worden gesteld voor 
aan werknemers verschuldigde rechten 
en/of socialezekerheidsbijdragen die 
verschuldigd zijn aan gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale 
partners.
De in dit lid bedoelde aansprakelijkheid 
blijft beperkt tot de rechten die de 
werknemers hebben verworven in het 
kader van de contractuele betrekkingen 
tussen de contractant en zijn 
subcontractanten.
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Lid 7 bis geldt onverminderd strengere 
aansprakelijkheidsregels uit hoofde van 
de nationale wetgeving."

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"3 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. fr

Motivering

Derde landen mogen niet aan aanbestedingsprocedures in EU-lidstaten kunnen deelnemen 
als zij hun eigen markt niet voor EU-lidstaten openstellen.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

wanneer hun gemiddelde jaarlijkse waarde 
geraamd wordt op: minder dan 2 000 000
euro of minder dan 10 000 000 euro voor 
openbaredienstcontracten die openbaar 
vervoer per spoor omvatten, of

Or. en
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Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

wanneer de contracten betrekking hebben 
op minder dan 300 000
openbaarvervoerkilometers per jaar of 
minder dan 150 000 kilometers voor 
openbaredienstcontracten die openbaar 
vervoer per spoor omvatten.

wanneer de contracten betrekking hebben 
op minder dan 600 000
openbaarvervoerkilometers per jaar of 
minder dan 500 000 kilometers voor 
openbaredienstcontracten die openbaar 
vervoer per spoor omvatten.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 – lid 4 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 3 000 000 euro, hetzij een 
geschat jaarlijks volume van minder dan
900 000 openbaarvervoerkilometers.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b



PA\943827NL.doc 19/21 PE516.641v01-00

NL

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 
contracten dat aan eenzelfde 
spoorwegonderneming kan worden 
gegund te beperken."

Or. en

Motivering

Het voorstel beoogt artikel 5, lid 6, te schrappen en door deze tekst te vervangen. Het is
echter belangrijk het oorspronkelijke lid 6 te behouden en deze tekst kan daarna worden 
toegevoegd.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende lid 6 bis (nieuw) 
wordt ingevoegd:
6. 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 
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spoorwegonderneming kan worden 
gegund te beperken.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 moeten
openbaredienstcontracten voor vervoer per 
spoor, met uitzondering van ander 
spoorgebonden vervoer zoals metro's en 
trams vanaf 3 december 2019 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, worden
gegund. Alle openbaredienstcontracten 
voor ander spoorgebonden vervoer en 
vervoer via de weg moeten uiterlijk 3 
december 2019 zijn gegund
overeenkomstig artikel 5, lid 3. Tijdens de
overgangsperiode tot 3 december 2019
nemen de lidstaten maatregelen om 
geleidelijk te voldoen aan artikel 5, lid 3,
en te vermijden dat zich ernstige 
structurele problemen voordoen, in het 
bijzonder wat betreft de 
vervoerscapaciteit."

Onverminderd lid 3 worden
openbaredienstcontracten voor ander 
spoorgebonden vervoer, zoals metro's en 
trams, en wegvervoer vanaf 3 december 
2019 overeenkomstig artikel 5 gegund.
Openbaredienstcontracten voor openbaar 
passagiersvervoer per spoor worden vanaf
3 december 2029 overeenkomstig artikel 5
gegund. Tijdens de overgangsperiodes
nemen de lidstaten maatregelen om 
geleidelijk te voldoen aan artikel 5, lid 3,
teneinde te vermijden dat zich ernstige 
structurele problemen voordoen, in het 
bijzonder wat betreft de vervoerscapaciteit.

Or. fr

Motivering

In sommige landen wordt de aanbestedingsprocedure volgens artikel 5, lid 3, nog nauwelijks 
toegepast in het openbaar passagiersvervoer per spoor, en daarom dient de termijn tot 2029 
te worden verlengd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter b
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 8 – lid 2 bis
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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.

Vóór 3 december 2029 onderhands 
gegunde openbaredienstcontracten voor 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
mogen worden voortgezet tot hun 
vervaldatum.

Or. fr


