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Amendement 7
Oldřich Vlasák

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 in 
vergelijking met andere vervoermiddelen 
niet in geslaagd gelijke tred te houden met 
de wijzigende behoeften inzake 
beschikbaarheid, prijs en kwaliteit.

Or. cs

Amendement 8
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om het uitschrijven van aanbestedingen 
te faciliteren en derhalve de concurrentie te 
stimuleren, moeten de bevoegde instanties 
waarborgen dat alle exploitanten van 
openbare diensten die belangstelling 
hebben om een offerte in te dienen 
bepaalde informatie ontvangen over de 
vervoersdiensten en infrastructuur die 
onder het openbaredienstcontract vallen.

(8) Om het uitschrijven van aanbestedingen 
te faciliteren en derhalve de concurrentie te 
stimuleren, moeten de bevoegde instanties 
waarborgen dat alle exploitanten van 
openbare diensten die belangstelling 
hebben om een offerte in te dienen 
bepaalde informatie ontvangen over de 
vervoersdiensten en infrastructuur die 
onder het openbaredienstcontract vallen, 
teneinde te voorkomen dat zij door de 
uitschrijvende instantie ten opzichte van 
andere inschrijvers worden benadeeld.

Or. cs
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Amendement 9
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het wederkerigheidsbeginsel is een 
belangrijk middel om 
concurrentiedistorsies te bestrijden; dit 
beginsel dient te worden toegepast op de 
ondernemingen uit derde landen die aan 
gunningsprocedures in de Unie willen 
deelnemen.

Or. de

Motivering

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

Amendement 10
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer dat op de markt niet het 
geval is, dienen de bevoegde instanties 
passende en doeltreffende maatregelen te 
treffen om ervoor te zorgen dat 
exploitanten van openbare diensten 
gemakkelijker onder redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden over rollend 
spoorwegmaterieel kunnen beschikken.

(12) Wanneer dat op de markt niet het 
geval is, dienen de bevoegde instanties 
ervoor te zorgen dat exploitanten van 
openbare diensten gemakkelijker onder 
redelijke en niet-discriminerende 
voorwaarden over rollend 
spoorwegmaterieel kunnen beschikken. Zij 
moeten er evenwel op toezien dat er geen 
exploitanten benadeeld worden ten 
opzichte van andere.

Or. cs
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Amendement 11
Joachim Zeller

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 moet worden voorzien in 
overgangsmaatregelen voor contracten die 
onderhands worden gegund tussen de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening en 3 december 2019.

Or. de

Amendement 12
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In het kader van de wijzigingen van 
Verordening (EG) nr. 994/98 
(machtigingsverordening) heeft de 
Commissie ook een wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 
(COM(2012) 730/3) voorgesteld. Met het 
oog op een geharmoniseerde aanpak van 
de groepsvrijstellingsverordeningen op het 
gebied van staatssteun, en in 
overeenstemming met de procedures van 
artikel 108, lid 4 en artikel 109 van het 
Verdrag, dient steun voor de coördinatie 

Schrappen
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van het vervoer of voor de vergoeding van 
bepaalde met het begrip "openbare 
dienst" verbonden, verplichte 
dienstverrichtingen als bedoeld in artikel 
93 van het Verdrag, in het 
toepassingsgebied van de 
machtigingsverordening te worden 
opgenomen.

Or. de

Motivering

Verlegging van het beginsel van de ontheffing van de verplichte aanmelding van compensatie 
naar een andere categorie van regelgeving zou de logica van de verordening inzake 
openbaredienstverplichtingen volledig veranderen en een grote kans op rechtsonzekerheid 
voor het openbaar vervoer meebrengen.

Amendement 13
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 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 of dat verantwoordelijk is 
voor het vervoer in een regio, een 
stedelijke agglomeratie of een 
plattelandsregio, ook op 
grensoverschrijdend niveau;

Or. de

Motivering

De definitie moet duidelijker worden geformuleerd, om rekening te houden met het ontstaan 
van vervoerinstanties met grensoverschrijdende bevoegdheden. Daarnaast moet onderhavige 
verordening ook duidelijk van toepassing zijn op de regio's.
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Amendement 14
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 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 een bepaalde gebied, 
bijvoorbeeld een gemeente, een stad, een 
stedelijke agglomeratie of een 
plattelandsregio;

Or. cs

Amendement 15
Joachim Zeller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) De openbaredienstverplichtingen reiken 
niet verder dan alle openbaar vervoer dat 
nodig is om netwerkeffecten op plaatselijk, 
regionaal of interregionaal niveau tot stand 
te brengen."

e) De openbaredienstverplichtingen 
omvatten alle openbaar vervoer dat nodig 
is om netwerkeffecten op plaatselijk, 
regionaal of interregionaal niveau tot stand 
te brengen; dergelijke netwerkeffecten 
kunnen ontstaan door samenvoeging van 
rendabele en onrendabele trajecten;

Or. de

Motivering

Indien bij een regionaal spoorwegtraject een economisch evenwicht wordt bereikt of winst 
wordt gemaakt, moet dit traject in het kader van een openbaredienstverplichting kunnen 
worden samengevoegd met trajecten die verlies opleveren, zodat de winst van het ene traject 
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kan worden gebruikt voor de financiering van de andere trajecten en de voor de activiteiten 
nodige technische middelen waar mogelijk optimaal kunnen worden ingezet.

Amendement 16
Joachim Zeller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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:

1. 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. Deze verplichting geldt 
uitsluitend voor stedelijke agglomeraties
met meer dan 100 000 inwoners. 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:

Or. de

Motivering

De openbaarvervoersplannen kunnen zware extra verplichtingen meebrengen, zonder dat dit 
een positief effect heeft op de in het kader van de ruimtelijke ordening overeengekomen 
belangrijkste trajecten. Daarom dient deze verplichting te worden beperkt tot agglomeraties 
vanaf een bepaalde omvang.

Amendement 17
Oldřich Vlasák

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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:

1. De bevoegde instanties stellen 
meerjarige 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:

Or. cs

Amendement 18
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 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 
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;

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

Or. de
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Amendement 19
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 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) de vereisten van de 
maatschappelijke en territoriale cohesie.

Or. de

Amendement 20
Joachim Zeller

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

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.

De openbaarvervoerbeleidsplannen 
worden een maand voor publicatie voor 
advies voorgelegd aan de regulerende 
instantie.
De bevoegde instanties stemmen de in 
hun respectieve vervoerplannen vervatte 
informatie onderling af en stellen 
gemeenschappelijke vervoerplannen op 
voor de regionale grensoverschrijdende 
vervoersdiensten.

Or. de
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Motivering

Intermodaliteit en grensoverschrijdende coördinatie moeten worden gestimuleerd.

Amendement 21
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 2 bis – lid 1 – 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 
representatieve reizigers- en 
werknemersorganisaties.

De bestaande openbaredienstverleners 
zijn verplicht de bevoegde instanties op 
verzoek binnen een maand de nodige 
gegevens te doen toekomen. Dit geldt ook 
voor de autoriteiten van een buurland.

Or. de

Motivering

Voor het openbaar vervoer zijn nauwkeurige gegevens nodig over de ontwikkeling van de 
markten voor de afzonderlijke soorten vervoer. De marktdeelnemers beschikken over de 
belangrijkste informatiebronnen en moeten deze informatie delen met de desbetreffende 
instanties.

Amendement 22
Joachim Zeller
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De bevoegde instanties stellen alle 
relevante belangstellende partijen 
informatie beschikbaar voor de opstelling 
van een offerte in het kader van een 
openbare aanbestedingsprocedure. Deze 
informatie met betrekking tot onder meer 
de vervoersvraag, tarieven, kosten en 
inkomsten uit de openbaarvervoersdiensten 
die onder het contract vallen en 
infrastructuurkenmerken die relevant zijn 
voor de exploitatie van de vereiste 
voertuigen of het vereiste rollend 
materieel, moet hen in staat stellen 
gefundeerde offertes in te dienen. 
Beheerders van de spoorweginfrastructuur 
bieden de bevoegde instanties 
ondersteuning bij de bekendmaking van de 
relevante infrastructuurkenmerken. De 
niet-naleving van de voormelde bepalingen 
geeft aanleiding tot gerechtelijke 
herziening als bedoeld in artikel 5, lid 7."

8. De bevoegde instanties stellen alle 
relevante belangstellende partijen 
informatie beschikbaar voor de opstelling 
van een offerte in het kader van een 
openbare aanbestedingsprocedure. De 
infrastructuurexploitanten, met name de 
spoorvervoerexploitanten, die de 
openbaredienstopdracht uitvoeren of 
hebben uitgevoerd, moeten de bevoegde 
instanties helpen alle relevante gegevens 
te vermelden. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de juistheid van de gegevens die met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van bedrijfsgegevens aan de bevoegde 
instanties worden toegezonden. Deze 
informatie met betrekking tot onder meer 
de vervoersvraag, tarieven, kosten en 
inkomsten uit de openbaarvervoersdiensten 
die onder het contract vallen en 
infrastructuurkenmerken die relevant zijn 
voor de exploitatie van de vereiste 
voertuigen of het vereiste rollend 
materieel, moet hen in staat stellen 
gefundeerde offertes in te dienen. 
Beheerders van de spoorweginfrastructuur 
bieden de bevoegde instanties 
ondersteuning bij de bekendmaking van de 
relevante infrastructuurkenmerken. De 
niet-naleving van de voormelde bepalingen 
geeft aanleiding tot gerechtelijke 
herziening als bedoeld in artikel 5, lid 7. 
De huidige exploitant van een traject of 
een netwerk dat voorwerp is van een 
aankondiging volgens de openbare 
aanbestedingsprocedure, doet de bevoegde 
instantie gratis, in volledige en 
nauwkeurige vorm de gegevens toekomen 
die nodig zijn voor de voorbereiding van 
een offerte, met name de gegevens over de 
vervoersvraag en de met het 
personenvervoer verworven inkomsten. 



AM\1002871NL.doc 13/15 PE519.487v01-00

NL

De vroegere spoorvervoerexploitant en de 
infrastructuurexploitant vergoeden aan de 
overige exploitanten alle verliezen die 
voor deze als gevolg van onjuiste of 
ontbrekende gegevens tot stand gekomen 
offertes ontstaan.

Or. de

Motivering

Alleen de gegevens van de infrastructuurexploitant volstaan niet, omdat zij niet de 
bedrijfsgegevens van de spoorvervoerdienstverlener omvatten. De vroegere en de huidige 
dienstverlener, en met name de gevestigde exploitanten, moeten deze gegevens verstrekken, 
teneinde niet-discriminerende toegang tot informatie te waarborgen. Dit is nodig omdat de 
bevoegde instanties anders met verplichtingen geconfronteerd worden die zij niet kunnen 
nakomen.

Amendement 23
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 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 toegevoegd:

"3 bis. De bevoegde instantie kan 
exploitanten uit derde landen uitsluiten 
van de aanbestedingsprocedure indien 
deze derde landen geen
aanbestedingsprocedure voor 
ondernemingen uit de lidstaten van de 
Unie kennen."

Or. de

Motivering

Derde landen mogen niet aan aanbestedingsprocedures in EU-lidstaten kunnen deelnemen 
als zij hun eigen markt niet voor EU-lidstaten openstellen.
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Amendement 24
Oldřich Vlasák

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. 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 onder gelijke 
voorwaarden en op niet-discriminerende 
basis over geschikt rollend materieel voor 
passagiersvervoer per spoor kunnen 
beschikken.

Or. cs

Amendement 25
Joachim Zeller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie kan op één van de 
volgende manieren aan de in de eerste 
alinea geformuleerde eisen voldoen:

De bevoegde instantie kan op
uiteenlopende manieren om 
omvangsgerelateerde kosten te besparen,
aan de in de eerste alinea geformuleerde 
eisen voldoen:

Or. de

Amendement 26
Joachim Zeller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) door totstandbrenging van 
samenwerking met de naburige lokale 
instanties ten behoeve van meer keuze 
aan rollend materieel,
c ter) door het aanvragen van subsidie 
van de lidstaat in kwestie als begeleidende 
maatregel bij een van de modaliteiten om 
de restwaarde van het rollend materieel te 
dekken.

Or. de

Motivering

Er mag geen enkele financieringsmethode worden uitgesloten (borgstelling, overname, 
rechtstreekse aankoop enz.). De lidstaten mogen zich echter evenmin aan hun 
verantwoordelijkheid onttrekken en de lasten ten onrechte op de lokale instanties afschuiven. 
Het juridisch en regelgevingskader dient dusdanig te zijn opgezet dat de markt voor rollend 
materieel wordt aangezwengeld, doordat met name omvangsgerelateerde kostenbesparingen 
en geschikte financieringsmogelijkheden worden aangemoedigd.

Amendement 27
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. 
Zij is beschikbaar als geconsolideerde 
versie met Verordening (EG) nr. 
1370/2007, die hierdoor binnen drie 
maanden na publicatie van onderhavige 
verordening wordt gewijzigd.

Or. fr


