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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 
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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 
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 richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De oprichting van een Europees 
netwerk van infrastructuurbeheerders moet 
ervoor zorgen dat grensoverschrijdende 
kwesties efficiënt worden geregeld tussen 
infrastructuurbeheerders van verschillende 
lidstaten.

(7) De grensoverschrijdende 
samenwerking tussen 
infrastructuurbeheerders moet worden 
verbeterd en versterkt. De oprichting van 
een Europees netwerk van 
infrastructuurbeheerders moet ervoor 
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zorgen dat grensoverschrijdende kwesties 
efficiënt worden geregeld tussen 
infrastructuurbeheerders van verschillende 
lidstaten.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Tijdens het proces van 
openstelling van de markt voor het 
binnenlands passagiersvervoer per spoor 
moet voldoende aandacht worden besteed 
aan het verbeteren van de veiligheid op 
het spoor, en met name aan het 
hervormen van de bestaande 
geïntegreerde structuren, teneinde geen 
extra administratieve hindernissen op te 
werpen die het onderhoud en 
verbeteringen van de veiligheid in de weg 
zouden staan.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lidstaten dient voldoende 
flexibiliteit te worden geboden bij de 
vormgeving van hun netwerk, en wel 
zodanig dat zij een optimale mix van open 
toegankelijke diensten en krachtens 
openbaredienstcontracten uitgevoerde 
diensten tot stand kunnen brengen. Doel 
is dat alle passagiers een hoogstaande 
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dienstverlening kunnen genieten. Hierbij 
dient evenwel rekening te worden 
gehouden met de heterogeniteit van de 
netwerken qua omvang en dichtheid 
alsook met de grote verschillen tussen de 
organisatiestructuren van nationale, 
lokale en regionale overheden en de 
uiteenlopende ervaringen van deze 
overheden met marktliberalisering.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Met het oog op de voltooiing van 
één interne Europese spoorwegruimte en 
de mededinging in de sector ondersteunt 
en bevordert de Commissie de sociale 
dialoog op EU-niveau actief teneinde 
ervoor te zorgen dat spoorwegpersoneel 
op duurzame wijze beter beschermd is 
tegen ongewenste gevolgen van 
marktliberalisering, alsook om 
gezamenlijke antwoorden te ontwikkelen 
op uitdagingen die voortvloeien uit de 
tenuitvoerlegging van het vierde 
spoorwegpakket. In dit verband moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de psychosociale druk die verandering bij 
het betrokken personeel teweegbrengt.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)



PA\943829NL.doc 7/17 PE516.642v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) De Commissie ziet erop toe dat de 
lidstaten volledig en correct uitvoering 
geven aan Richtlijn 2005/47/EG van de 
Raad van 18 juli 2005 betreffende de 
overeenkomst tussen de Gemeenschap 
van Europese Spoorwegen (CER) en de 
Europese Federatie van 
Vervoerswerknemers (ETF) inzake 
bepaalde aspecten van de 
arbeidsvoorwaarden voor mobiele 
werknemers die interoperabele 
grensoverschrijdende diensten in de 
spoorwegsector verrichten1, met name 
hun veiligheid. 
__________________
1 PB L 195 van 27.07.2005, blz. 15.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) De naleving van de 
voorschriften inzake werk-, rij- en 
rusttijden voor treinbestuurders is 
essentieel voor de veiligheid op het spoor 
en voor eerlijke concurrentie. Op een 
open Europese spoorwegmarkt met steeds 
meer grensoverschrijdende activiteiten 
moet de naleving van de rij- en rusttijden 
worden gecontroleerd en gehandhaafd. 
De nationale veiligheidsautoriteiten 
moeten tot taak hebben deze voorschriften 
te controleren en te handhaven; de 
Commissie moet voorschriften en 
verplichte regelmatige controles 
voorstellen. Dit is echter slecht mogelijk 
met elektronische boordapparatuur die de 
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rij- en rusttijden van treinbestuurders 
registreert.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quinquies) Gezien de ontwikkeling 
van één interne Europese spoorwegmarkt 
en de verdere liberalisering van de markt 
voor spoorwegvervoer dienen de lidstaten 
gebruik te maken van representatieve 
collectieve overeenkomsten tussen sociale 
partners, onverminderd het nationale 
recht en reeds geldende collectieve 
overeenkomsten, teneinde sociale 
dumping en oneerlijke concurrentie te 
voorkomen.

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 sexies) Binnen de spoorwegsector is 
het treinpersoneel een beroepsgroep die 
de taken verricht die van belang zijn voor 
de veiligheid. Traditioneel voert het 
treinpersoneel binnen het 
spoorwegsysteem operationele 
veiligheidstaken uit en is het 
verantwoordelijk voor het comfort en de 
veiligheid van de treinpassagiers. Een 
soortgelijke certificatie als de certificatie 
van treinbestuurders is nuttig om een 
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hoog niveau van kwalificaties en 
bekwaamheid te garanderen en het belang 
van deze beroepsgroepen voor veilige 
spoorwegdiensten te erkennen, maar ook 
om de mobiliteit van de werknemers te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 septies) De Commissie dient de impact 
van deze richtlijn op de ontwikkeling van 
de arbeidsmarkt voor treinpersoneel te 
onderzoeken en nieuwe 
wetgevingsmaatregelen voor te stellen 
betreffende de certificatie van dit 
treinpersoneel.

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 octies) De nationale toezichthoudende 
instantie dient de regels voor de 
overplaatsing van personeel goed te 
keuren of wijzigingen daarin te vereisen. 
Dit kan onder meer inhouden dat over te 
plaatsen personeel een afkoelperiode 
krijgt. De toezichthoudende instantie dient 
bij haar besluitvorming voor ogen te 
houden dat moet worden voorkomen dat 
gevoelige informatie van de 
infrastructuurbeheerder bij een andere 
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eenheid binnen de geïntegreerde 
onderneming terechtkomt.

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
infrastructuurbeheerder zelf alle in artikel 
3, lid 2, bedoelde functies uitoefent en 
onafhankelijk is van elke 
spoorwegonderneming.

De lidstaten zijn vrij om te beslissen hoe 
zij erop toezien dat de 
infrastructuurbeheerder zelf alle in artikel 
3, lid 2, bedoelde functies uitoefent en 
onafhankelijk is van elke 
spoorwegonderneming.

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder te waarborgen 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat 
infrastructuurbeheerders zijn georganiseerd 
als een juridisch van elke 
spoorwegonderneming gescheiden entiteit.

Om de onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder te waarborgen 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat 
infrastructuurbeheerders zijn georganiseerd 
als een juridisch van elke 
spoorwegonderneming gescheiden entiteit, 
binnen de nodige grenzen om 
bureaucratie tussen eenheden te 
voorkomen en investeringen in het 
netwerk te vergemakkelijken, teneinde een 
kwalitatief hoogstaande dienstverlening te 
bieden zonder de werkingskosten te 
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verhogen.

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 7 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De infrastructuurbeheerder heeft eigen 
personeel en is in andere gebouwen 
gevestigd dan de andere juridische 
entiteiten van de verticaal geïntegreerde 
onderneming. De toegang tot de 
informaticasystemen wordt beveiligd om 
de onafhankelijkheid van de
infrastructuurbeheerder te waarborgen. In 
de interne reglementen of 
personeelscontracten moet duidelijk 
worden bepaald dat de contacten met
andere juridische entiteiten binnen 
verticaal geïntegreerde ondernemingen 
worden beperkt tot de officiële 
communicatie in verband met de 
uitoefening van de functies van de 
infrastructuurbeheerder die hij ook 
vervult voor spoorwegondernemingen die 
niet tot de verticaal geïntegreerde 
onderneming behoren. Andere
overdrachten van personeel dan de onder 
c) bedoelde overdrachten tussen de 
infrastructuurbeheerder en andere 
juridische entiteiten binnen een verticaal 
geïntegreerde onderneming zijn slechts 
toegestaan wanneer kan worden 
gewaarborgd dat geen gevoelige informatie 
tussen die entiteiten wordt doorgegeven.

De infrastructuurbeheerder heeft eigen 
personeel en is in andere gebouwen 
gevestigd dan de andere juridische 
entiteiten van de verticaal geïntegreerde 
onderneming. De toegang tot de 
informaticasystemen wordt beveiligd om 
de onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder te waarborgen.
Andere overdrachten van personeel dan de
in lid 4 bedoelde overdrachten tussen de 
infrastructuurbeheerder en andere 
juridische entiteiten binnen een verticaal 
geïntegreerde onderneming zijn slechts 
toegestaan wanneer kan worden 
gewaarborgd dat geen gevoelige informatie 
tussen die entiteiten wordt doorgegeven.

Het is de infrastructuurbeheerder 
toegestaan om samen te werken met 
andere entiteiten van de verticaal 
geïntegreerde onderneming als het gaat 
om de ontwikkeling van hun 
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informatiesystemen, op voorwaarde dat 
wordt gewaarborgd dat gevoelige 
informatie in handen van de 
infrastructuurbeheerder naar behoren 
wordt beschermd;
De regelingen ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van de eerste en tweede 
alinea van dit lid moeten met het oog op 
de onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder worden 
goedgekeurd door de toezichthoudende 
instantie. Deze kan tevens wijziging 
daarvan gelasten. De toezichthoudende 
instantie kan de geïntegreerde 
onderneming gelasten alle mogelijk 
nodige inlichtingen hiertoe te overleggen.

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie is te prescriptief. De toezichthoudende instantie dient erop toe 
te zien dat de regelingen ten aanzien van gebouwen, IT-systemen en het personeel onder 
topmanagementniveau van dusdanige aard zijn dat de onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder gewaarborgd is. De regelingen kunnen van lidstaat tot lidstaat 
verschillen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 7 quinquies – lid 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
infrastructuurbeheerders voor elk netwerk 
een coördinatiecomité oprichten en 
organiseren. Minstens de volgende partijen 
kunnen lid worden van dit comité: de 
infrastructuurbeheerder, bekende 
aanvragers als bedoeld in artikel 8, lid 3, 
en, op hun verzoek, potentiële aanvragers, 
de representatieve organisaties van 
spoorwegondernemingen, 
vertegenwoordigers van de gebruikers van 

De lidstaten zien erop toe dat 
infrastructuurbeheerders voor elk netwerk 
een coördinatiecomité oprichten en 
organiseren. Minstens de volgende partijen 
kunnen lid worden van dit comité: de 
infrastructuurbeheerder, bekende 
aanvragers als bedoeld in artikel 8, lid 3, 
en, op hun verzoek, potentiële aanvragers, 
de representatieve organisaties van 
spoorwegondernemingen – met inbegrip 
van vertegenwoordigers van hun 
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goederen- en passagiersvervoerdiensten en, 
indien van toepassing, regionale en lokale 
autoriteiten. Vertegenwoordigers van de 
lidstaat en de toezichthoudende instantie 
worden als waarnemers uitgenodigd op de 
vergaderingen van het coördinatiecomité.

werknemers, vertegenwoordigers van de 
gebruikers van goederen- en 
passagiersvervoerdiensten, 
vertegenwoordigers van 
spoorwegpersoneel en, indien van 
toepassing, regionale en lokale autoriteiten.
Vertegenwoordigers van de lidstaat en de 
toezichthoudende instantie worden als 
waarnemers uitgenodigd op de 
vergaderingen van het coördinatiecomité.

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 7 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het netwerk neemt deel aan het 
markttoezicht als bedoeld in artikel 15 en 
benchmarkt de efficiency van de 
infrastructuurbeheerders aan hand van 
gemeenschappelijke indicatoren en 
kwaliteitscriteria, zoals de 
betrouwbaarheid, capaciteit, 
beschikbaarheid, stiptheid en veiligheid 
van hun netwerken, kwaliteit en benutting 
van de activa, onderhoud, vernieuwing,
verbetering, investeringen en financiële 
efficiency.

Het netwerk neemt deel aan het 
markttoezicht als bedoeld in artikel 15 en 
benchmarkt de efficiency van de 
infrastructuurbeheerders aan de hand van 
gemeenschappelijke indicatoren en 
kwaliteitscriteria, zoals de 
betrouwbaarheid, capaciteit, 
beschikbaarheid, toegankelijkheid,
stiptheid en veiligheid van hun netwerken, 
kwaliteit en benutting van de activa, 
onderhoud, vernieuwing, verbetering,
grensoverschrijdende samenwerking om 
knelpunten te verhelpen, investeringen en 
financiële efficiency.

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b
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Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 11 – lid 2 – streepje 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te bepalen of het economisch 
evenwicht van een openbaredienstcontract 
in het gedrang komt, wordt door de 
toezichthoudende instantie(s) als bedoeld 
in artikel 55 een objectieve economische 
analyse gemaakt en een besluit genomen 
op basis van vooraf bepaalde criteria. Zij 
formuleren hun oordeel na de indiening 
van een verzoek door één van de volgende 
partijen binnen een maand na de 
bekendmaking van een geplande 
passagiersvervoersdienst als bedoeld in 
artikel 38, lid 4:

Om te bepalen of het economisch 
evenwicht van een openbaredienstcontract 
in het gedrang komt, wordt door de 
toezichthoudende instantie(s) als bedoeld 
in artikel 55 een objectieve economische 
analyse gemaakt – ook van de 
werkgelegenheidssituatie – en een besluit 
genomen op basis van vooraf bepaalde 
criteria.

De beoordeling of het economisch 
evenwicht van een openbaredienstcontract 
in het gedrang komt, is gebaseerd op 
vooraf geformuleerde criteria, zoals het 
effect op de winstgevendheid van de 
verschillende diensten krachtens het 
openbaredienstcontract, met inbegrip van 
de resulterende effecten op de nettokosten 
voor de bevoegde instantie die het 
contract gegund heeft alsmede op de 
vervoersvraag, de tarieven, de 
tariefvoorwaarden, de plaats en het aantal 
stops en de dienstregeling en frequentie 
van de voorgestelde nieuwe dienst, zoals 
vastgesteld door de in artikel 5 bedoelde 
toezichthoudende instantie 
overeenkomstig de in lid 4 van dit artikel 
bedoelde uitvoeringsmaatregelen. De 
beoordeling moet aantonen of de 
economische haalbaarheid van de 
diensten krachtens het 
openbaredienstcontract al dan niet in het 
gedrang komt. Het evenwicht wordt 
geacht in het gedrang te komen indien 
kan worden aangetoond dat de exploitatie 
van deze openbare diensten op een 
redelijk kwaliteitsniveau, economisch niet 
haalbaar is.
De lidstaten hebben het recht om 
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overeenkomstig een dergelijke 
beoordeling en het besluit van de 
betreffende toezichthoudende instantie het 
toegangsrecht voor de beoogde 
passagiersvervoersdienst goed te keuren, 
te wijzigen of te weigeren, dit alles in lijn 
met de economische analyse en het EU-
recht alsook de beginselen van gelijkheid 
en niet-discriminatie. De 
toezichthoudende instantie(s) formuleren 
hun oordeel na de indiening van een 
verzoek door één van de volgende partijen 
binnen een maand na de bekendmaking 
van een geplande passagiersvervoersdienst 
als bedoeld in artikel 38, lid 4:

Or. fr

Motivering

De onderliggende criteria van economisch evenwicht dienen nader te worden uiteengezet. 
Deze tekst is geïnspireerd op overweging 21 van Richtlijn 2012/34/EU en de 
interpretatierichtsnoeren van de Commissie van 2010.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Artikel 15, lid 1, wordt vervangen 
door:
"De Commissie treft de nodige 
maatregelen om toezicht te houden op de 
technische, economische en 
arbeidsomstandigheden en de 
marktontwikkelingen in het spoorvervoer 
in de Unie."

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 ter (nieuw)



PE516.642v01-00 16/17 PA\943829NL.doc

NL

Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 19 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. In artikel 19 wordt het volgende 
punt ingevoegd:
"d bis) zich ertoe verbindt de respectieve 
representatieve collectieve 
overeenkomsten toe te passen van de 
lidstaten waar de onderneming actief 
wenst te zijn;"

Or. fr

Motivering

Om de markt voor passagiersvervoer per spoor opener te maken, is het noodzakelijk de 
betrouwbaarheidsvereisten op het gebied van de arbeidsomstandigheden waaraan een 
onderneming moet voldoen om een vergunning te verkrijgen, aan te scherpen, om te 
vermijden dat de arbeidsomstandigheden als gevolg van grotere mededinging verslechteren.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 63 – lid 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. In artikel 63, lid 1, wordt de 
volgende alinea ingevoegd:
Uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beoordeelt de Commissie het effect ervan 
op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 
voor treinpersoneel. De Commissie stelt 
onmiddellijk nieuwe 
wetgevingsmaatregelen betreffende de 
certificatie van dit treinpersoneel voor. 

Or. fr
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2012/34/EG
Artikel 63 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2024 onderzoekt 
de Commissie de gevolgen van deze 
richtlijn op de spoorwegsector en dient zij 
bij het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's een verslag 
in over de tenuitvoerlegging daarvan.

Uiterlijk op 31 december 2024 onderzoekt 
de Commissie de gevolgen van deze 
richtlijn voor de spoorwegsector en dient 
zij bij het Europees Parlement, de Raad, 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's een 
verslag in over de tenuitvoerlegging 
daarvan. In dit onderzoek wordt rekening 
gehouden met de standpunten van de 
sociale partners zoals uiteengezet in het 
desbetreffende EU-comité voor de sociale 
dialoog.

Or. fr


