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7.12.2016 A8-0373/5 

Amendement  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Binnenlands passagiersvervoer per spoor 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 7 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(7) De bevoegde instanties moeten de 

specificaties vaststellen van 

openbaredienstverplichtingen voor 

openbaar personenvervoer. Die 

specificaties moeten stroken met de 

beleidsdoelstellingen die zijn uiteengezet 

in beleidsdocumenten van de lidstaten 

inzake openbaar vervoer. 

(7) De bevoegde instanties moeten de 

specificaties vaststellen van 

openbaredienstverplichtingen voor 

openbaar personenvervoer. Die 

specificaties moeten stroken met de 

beleidsdoelstellingen die zijn uiteengezet 

in beleidsdocumenten van de lidstaten 

inzake openbaar vervoer en zij moeten 

geschraagd worden door de 

desbetreffende vervoersplannen zoals deze 

zijn vastgesteld door de bevoegde 

instanties die verantwoordelijk zijn voor 

het gebied waar de vervoersdiensten nodig 

zijn. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de richtsnoeren van hun vervoersbeleid, terwijl de 

bevoegdheid om de nodige openbaredienstverplichtingen overeenkomstig hun desbetreffende 

vervoersplannen vast te stellen, bij de bevoegde instanties ligt die de 

openbaredienstcontracten voor spoorwegdiensten toekennen. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Amendement  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Binnenlands passagiersvervoer per spoor 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 13 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(13) Met het oog op een passende 

integratie van sociaal- en arbeidsrechtelijke 

voorschriften in de procedures voor het 

gunnen van openbaredienstcontracten voor 

openbaar personenvervoer, moeten 

exploitanten van openbare diensten bij de 

uitvoering van openbaredienstcontracten 

voldoen aan de sociaal- en 

arbeidsrechtelijke verplichtingen die van 

toepassing zijn in de lidstaat waar het 

openbare dienstcontract wordt gegund, en 

die voortvloeien uit wetten, regelgeving en 

besluiten op zowel nationaal als Uniaal 

niveau, en uit geldende collectieve 

overeenkomsten, op voorwaarde dat 

dergelijke nationale regels, en de 

toepassing ervan, stroken met het 

Unierecht. 

(13) Met het oog op een passende 

integratie van sociaal- en arbeidsrechtelijke 

voorschriften in de procedures voor het 

gunnen van openbaredienstcontracten voor 

openbaar personenvervoer, moeten 

exploitanten van openbare diensten bij de 

uitvoering van openbaredienstcontracten 

voldoen aan de sociaal- en 

arbeidsrechtelijke verplichtingen die van 

toepassing zijn in de lidstaat waar het 

openbare dienstcontract wordt gegund, en 

die voortvloeien uit wetten, regelgeving en 

besluiten op zowel nationaal als Uniaal 

niveau, en uit geldende collectieve 

overeenkomsten. 

Or. en 

Motivering 

De eerbiediging van de EU-wetgeving wordt al in de tekst genoemd, net als de toepasselijke 

nationale wetten, regelgeving, besluiten en collectieve overeenkomsten waar van toepassing; 

het is niet nodig om aanvullende voorwaarden in te voeren, die toch al in alle lidstaten 

worden geëerbiedigd. 
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7.12.2016 A8-0373/7 

Amendement  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Binnenlands passagiersvervoer per spoor 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 14 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(14) Wanneer lidstaten voorschrijven dat 

de door de vorige exploitant aangeworven 

werknemers moeten overgaan naar de 

nieuw gekozen exploitant van een 

openbare dienst, moeten die werknemers 

dezelfde rechten krijgen die zij zouden 

hebben genoten indien er een overgang had 

plaatsgevonden in de zin van Richtlijn 

2001/23/EG van de Raad4. Het moet de 

lidstaten vrij staan dergelijke bepalingen 

vast te stellen. 

(14) Wanneer lidstaten voorschrijven dat 

de door de vorige exploitant aangeworven 

werknemers moeten overgaan naar de 

nieuw gekozen exploitant van een 

openbare dienst, moeten die werknemers 

dezelfde rechten krijgen die zij zouden 

hebben genoten indien er een overgang had 

plaatsgevonden in de zin van Richtlijn 

2001/23/EG van de Raad4. Het mag de 

lidstaten niet worden belet om andere 

voorwaarden voor de overdracht van 

rechten van werknemers te waarborgen 

dan die welke worden bestreken door 

Richtlijn 2001/23/EG en daarbij, in 

voorkomend geval, rekening te houden 

met sociale normen die zijn vastgesteld bij 

nationale wetgeving, wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen of 

collectieve overeenkomsten dan wel 

tussen de sociale partners gesloten 

overeenkomsten. 

__________________ __________________ 

4 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 

4 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 



 

AM\1112166NL.docx  PE596.599v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

rechten van de werknemers bĳ overgang 

van ondernemingen, vestigingen of 

onderdelen van ondernemingen of 

vestigingen (PB L 82 van 22.3.2001, blz. 

16). 

rechten van de werknemers bĳ overgang 

van ondernemingen, vestigingen of 

onderdelen van ondernemingen of 

vestigingen (PB L 82 van 22.3.2001, blz. 

16). 

Or. en 

Motivering 

De desbetreffende overweging in Verordening 1370/2007 is duidelijker en handhaaft de 

prerogatieven van lidstaten op het gebied van sociale normen en arbeidswetgeving. 
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7.12.2016 A8-0373/8 

Amendement  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Binnenlands passagiersvervoer per spoor 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Standpunt van de Raad 

– 

 

 Voorstel tot verwerping 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

standpunt van de Raad in eerste lezing. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0373/9 

Amendement  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Binnenlands passagiersvervoer per spoor 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Standpunt van de Raad 

Artikel 1 – punt 4 – letter cVerordening (EG) nr. 1370/2007 

Artikel 4 – lid 6 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

6. Wanneer de bevoegde instanties 

exploitanten van openbare diensten 

overeenkomstig het nationale 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. Met 

inachtneming van Richtlijn 2001/23/EG 

bevatten die aanbestedingsdocumenten en 

openbaredienstcontracten in voorkomend 

geval ook informatie over de rechten en 

verplichtingen met betrekking tot de 

overgang van de door de vorige exploitant 

in dienst genomen werknemers. 

6. Onverminderd de nationale 

wetgeving en het recht van de Unie, 

inclusief representatieve collectieve 

overeenkomsten tussen sociale partners, 

eisen de bevoegde instanties van de 

geselecteerde exploitant van openbare 

diensten dat hij het personeel 

arbeidsvoorwaarden aanbiedt op basis 

van bindende nationale, regionale of 

lokale sociale normen en/of overgaat tot 

de verplichte overplaatsing van personeel 

bij wijziging van exploitant. Bij een 

dergelijke overgang worden aan het reeds 

eerder in de diensten van de vorige 

exploitant werkzame personeel dezelfde 

rechten aangeboden als die welke 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 
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van de voorwaarden waaronder de 

werknemers geacht worden met de 

diensten te zijn verbonden. 

Or. en 

Motivering 

Heropname van de tekst zoals door het Europees Parlement in eerste lezing goedgekeurd (P7 

TA(2014) 0148) 



 

AM\1112166NL.docx  PE596.599v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2016 A8-0373/10 

Amendement  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

  

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Binnenlands passagiersvervoer per spoor 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Standpunt van de Raad 

Artikel 1 – punt 9 – letter bVerordening (EG) nr. 1370/2007 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

2 bis. Openbaredienstcontracten voor 

openbaar personenvervoer per spoor die 

met ingang van … [de datum van 

inwerkingtreding van deze 

wijzigingsverordening st11198] tot en met 

2 december 2019 onderhands worden 

gegund op basis van een andere procedure 

dan een eerlijke openbare 

aanbestedingsprocedure, mogen tot hun 

vervaldatum worden voortgezet. In 

afwijking van artikel 4, lid 3, hebben deze 

contracten een maximumduur van tien 

jaar, behalve wanneer artikel 4, lid 4, van 

toepassing is. 

2 bis. Openbaredienstcontracten voor 

openbaar personenvervoer per spoor die 

met ingang van … [de datum van 

inwerkingtreding van deze 

wijzigingsverordening st11198] tot en met 

2 december 2019 onderhands worden 

gegund op basis van een andere procedure 

dan een eerlijke openbare 

aanbestedingsprocedure, mogen tot hun 

vervaldatum worden voortgezet. 

Or. en 

Motivering 

Bepalingen zoals in art. 4, lid 3, en artikel 4, lid 4, moeten worden gehandhaafd, daar zij 

betrekking hebben op multimodale contracten waar het spoor en ander railvervoer bovendien 

meer dan 50% van de waarde van de desbetreffende diensten vertegenwoordigen 

overeenkomstig milieuvriendelijke doelstellingen. 

 

 


