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Amendement 343
Jörg Leichtfried

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Motivering

De verplichting om het rollend materieel aan de nieuwe exploitant over te dragen is een 
onteigening die bij gebrek aan evenredigheid een inbreuk vormt op de grondrechten van de 
EU. De verplichting van de bevoegde instantie om een garantie te verstrekken voor de 
overname van het rollend materieel leidt tot een onbillijke belasting van de 
overheidsbegroting.

Amendement 344
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) No. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. hu

Motivering

De verordening zou het risico omtrent het rendement en de financiering van het rollend 
materieel op de lange termijn weghalen bij de marktspelers en onderbrengen bij het opdracht 
gevende overheidslichaam. Het voorstel geeft geen steun aan het bedrijfsorganisatiemodel dat 
het passagiersvervoer als geïntegreerd geheel aanbiedt en een aanzienlijk rendabelere 
oplossing is voor zowel de overheidslichamen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, 
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als het reizende publiek.

Amendement 345
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – 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 bevoegde instanties nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
exploitanten die op grond van 
openbaredienstcontracten in hun 
ambtsgebied openbaar passagiersvervoer 
per spoor wensen aan te bieden 
daadwerkelijk en op niet-discriminerende 
basis over geschikt rollend materieel voor 
passagiersvervoer per spoor kunnen 
beschikken.

Or. fr

Motivering

De organisatie van de toegang van exploitanten van openbare diensten tot rollend materieel 
berust bij de bevoegde instanties en niet bij de lidstaten. Verordening 1370/2007 vormt een 
lex specialis op het vlak van staatssteun, die voor de openbare diensten voor 
passagiersvervoer een afwijking van de algemene regels voor staatssteun mogelijk maakt.

Amendement 346
Oldřich Vlasák

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

1.De lidstaten nemen overeenkomstig de 
staatssteunregels de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat exploitanten die op 
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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.

grond van openbaredienstcontracten 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
wensen aan te bieden op gelijke en niet-
discriminerende basis over geschikt rollend 
materieel voor passagiersvervoer per spoor 
kunnen beschikken.

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen geen vervanging vormen voor leasingbedrijven en mogen zich niet 
mengen in de markt voor rollend materieel, maar moeten gemeenschappelijke voorwaarden 
vaststellen voor de homologatie van rollend materieel op EU-niveau om een werkende 
Europese markt te creëren voor deze voertuigen en daarvan afgeleide leasingproducten.

Amendement 347
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – 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 op basis van 
doeltreffende en niet-discriminerende 
voorwaarden over geschikt rollend 
materieel voor passagiersvervoer per spoor 
kunnen beschikken.

Or. en

Motivering

Bij de toepassing van deze bepaling moet sprake zijn van gelijke toegang tot rollend 
materieel. Wanneer het woord "voorwaarden" wordt geschrapt, dreigt dit een onbruikbare 
(en onlogische) wettelijke bepaling te worden.
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Amendement 348
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – 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 op basis van 
doeltreffende en niet-discriminerende 
voorwaarden over geschikt rollend 
materieel voor passagiersvervoer per spoor 
kunnen beschikken.

Or. en

Amendement 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – 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, met uitzondering 
van andere vormen van spoorvervoer 
zoals metro en tram, op basis van 
doeltreffende en niet-discriminerende 
voorwaarden over geschikt rollend 
materieel voor passagiersvervoer per spoor 
kunnen beschikken, met uitzondering van 
andere vormen van spoorvervoer zoals 
metro en tram.
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Or. en

Motivering

Dit amendement spreekt voor zich en zorgt ervoor dat de bepaling betrekking heeft op de 
toegangsvoorwaarden en niet op metro- en tramvervoer.

Amendement 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – 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 kunnen overeenkomstig de 
staatssteunregels de nodige maatregelen 
nemen 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.

Or. de

Motivering

De verplichting dat de bevoegde instantie het "restwaarderisico" van het nodige rollend 
materieel moet dragen, brengt voor die instantie grote kosten mee en is onevenredig. De 
desbetreffende voor het regionaal spoorvervoer bevoegde instantie moet beslissen of zij 
daartoe zal overgaan.

Amendement 351
Karim Zéribi

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

Or. fr

Amendement 352
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten 
van openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en 
commercieel levensvatbare voorwaarden 
rollend materieel als bedoeld in lid 1 
leasen, dienen de lidstaten ervoor te 
zorgen dat het restwaarderisico van het 
rollend materieel, met inachtneming van 
de staatssteunregels, door de bevoegde 
instantie wordt gedragen wanneer 
exploitanten die de mogelijkheid hebben 
en voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat 
te stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

Deze maatregelen kunnen de gehele of 
gedeeltelijke financiering van het rollend 
materieel door de bevoegde instantie 
omvatten, evenals de verbintenis dat de 
bevoegde instantie het restwaarderisico 
ervan op zich zal nemen of de diensten zal 
inschakelen van een leasingbedrijf dat 
rollend materieel leaset. 

Wanneer de bevoegde instantie beslist om 
zelf rollend materieel aan te kopen dat 
wordt aangewend om het 
openbaredienstcontract uit te voeren, stelt 
zij dit ter beschikking van de geselecteerde 
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exploitant van openbare diensten. Het 
openbaredienstcontract stelt de 
voorwaarden, met name de financiële 
voorwaarden, van deze 
terbeschikkingstelling vast. 
Wanneer de bevoegde instantie beslist om 
de exploitant een financiering te 
verstrekken voor al het rollend materieel 
of een gedeelte ervan in het kader van het 
openbaredienstcontract, wordt de 
vergoeding berekend volgens de 
bepalingen van artikel 4, lid 1, onder b), 
artikel 6 en desgevallend de bijlage. De 
bevoegde instantie heeft de mogelijkheid 
om het rollend materieel op het einde van 
het betrokken contract terug te nemen 
tegen de restwaarde van het gedeelte dat 
zij niet heeft gefinancierd.

Or. fr

Motivering

De voorwaarden waaronder exploitanten van de openbare spoorwegdienst toegang krijgen 
tot het rollend materieel moeten worden verduidelijkt. De beslissing om een regeling in te 
voeren die toegang verschaft tot rollend materieel kan alleen bij de bevoegde instanties 
berusten. Deze moeten over de nodige manoeuvreerruimte beschikken om de regeling toe te 
passen die het best is aangepast aan de omstandigheden.

Amendement 353
Oldřich Vlasák

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten van 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden rollend 
materieel als bedoeld in lid 1 leasen, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het 

Wanneer op de EU-markt geen 
leasingbedrijven aanwezig zijn die aan alle 
exploitanten van openbaar 
passagiersvervoer per spoor onder niet-
discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden rollend 
materieel als bedoeld in lid 1 leasen, 
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restwaarderisico van het rollend materieel, 
met inachtneming van de staatssteunregels, 
door de bevoegde instantie wordt gedragen 
wanneer exploitanten die de mogelijkheid 
hebben en voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat te 
stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het 
restwaarderisico van het rollend materieel, 
met inachtneming van de staatssteunregels, 
door de bevoegde instantie wordt gedragen 
wanneer exploitanten die de mogelijkheid 
hebben en voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat te 
stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen geen vervanging vormen voor leasingbedrijven en mogen zich niet 
mengen in de markt voor rollend materieel, maar moeten gemeenschappelijke voorwaarden 
vaststellen voor de homologatie van rollend materieel op EU-niveau om een werkende 
Europese markt te creëren voor deze voertuigen en daarvan afgeleide leasingproducten.

Amendement 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten van 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden rollend 
materieel als bedoeld in lid 1 leasen, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het 
restwaarderisico van het rollend materieel, 
met inachtneming van de staatssteunregels, 
door de bevoegde instantie wordt gedragen 
wanneer exploitanten die de mogelijkheid 
hebben en voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat 
te stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten van 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden rollend 
materieel als bedoeld in lid 1 leasen, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het 
restwaarderisico van het rollend materieel, 
met inachtneming van de staatssteunregels, 
door de bevoegde instantie wordt 
gedragen.
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Or. en

Motivering

Op deze manier is dit artikel niet alleen op openbare aanbestedingen, maar ook op 
onderhands gegunde contracten van toepassing.

Amendement 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten van 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden rollend 
materieel als bedoeld in lid 1 leasen, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het 
restwaarderisico van het rollend materieel, 
met inachtneming van de staatssteunregels, 
door de bevoegde instantie wordt gedragen 
wanneer exploitanten die de mogelijkheid 
hebben en voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat te 
stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten van 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden rollend 
materieel als bedoeld in lid 1 leasen, 
kunnen de lidstaten ervoor zorgen dat het 
restwaarderisico van het rollend materieel, 
met inachtneming van de staatssteunregels, 
door de bevoegde instantie wordt gedragen 
wanneer exploitanten die de mogelijkheid 
hebben en voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat te 
stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

Or. de

Motivering

De verplichting dat de bevoegde instantie het "restwaarderisico" van het nodige rollend 
materieel moet dragen, brengt voor die instantie grote kosten mee en is onevenredig. De 
desbetreffende voor het regionaal spoorvervoer bevoegde instantie moet beslissen of zij 
daartoe zal overgaan.
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Amendement 356
Karim Zéribi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten 
van openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en 
commercieel levensvatbare voorwaarden 
rollend materieel als bedoeld in lid 1 
leasen, dienen de lidstaten ervoor te 
zorgen dat het restwaarderisico van het 
rollend materieel, met inachtneming van 
de staatssteunregels, door de bevoegde 
instantie wordt gedragen wanneer 
exploitanten die de mogelijkheid hebben 
en voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat 
te stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

Op markten waar geen aanbod voor het 
leasen van rollend materieel aan de 
voorwaarden als bedoeld in lid 1 aanwezig 
is, zorgen de bevoegde instanties ervoor 
dat het restwaarderisico van het rollend 
materieel door de bevoegde instantie wordt 
gedragen.

Or. fr

Amendement 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten 
van openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en 
commercieel levensvatbare voorwaarden 
rollend materieel als bedoeld in lid 1 
leasen, dienen de lidstaten ervoor te 

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
het restwaarderisico van het rollend 
materieel, met inachtneming van de 
staatssteunregels, door de bevoegde 
instantie wordt gedragen wanneer 
exploitanten die de mogelijkheid hebben en 
voornemens zijn aan 
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zorgen dat het restwaarderisico van het 
rollend materieel, met inachtneming van de 
staatssteunregels, door de bevoegde 
instantie wordt gedragen wanneer 
exploitanten die de mogelijkheid hebben en 
voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat te 
stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat te 
stellen mee te dingen naar 
openbaredienstcontracten.

Or. fr

Motivering

Of er al dan niet leasingbedrijven aanwezig zijn mag niet worden gezien als een voldoende 
garantie (zeker niet omdat dit als enige garantie wordt gesteld) van goede 
toegangsvoorwaarden tot rollend materieel. Er moet echter voor worden gezorgd dat de 
toegangsvoorwaarden tot rollend materieel gelijk zijn voor alle spoorwegondernemingen 
opdat deze voorwaarden geen belemmering zouden vormen voor een toetreding tot de markt.

Amendement 358
Antonio Cancian

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten van 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden rollend 
materieel als bedoeld in lid 1 leasen, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het 
restwaarderisico van het rollend materieel, 
met inachtneming van de staatssteunregels, 
door de bevoegde instantie wordt gedragen 
wanneer exploitanten die de mogelijkheid 
hebben en voornemens zijn aan 
aanbestedingsprocedures deel te nemen 
daarom verzoeken, teneinde hen in staat 
te stellen mee te dingen naar 

Op markten waar geen leasingbedrijven 
aanwezig zijn die aan alle exploitanten van 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
onder niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden rollend 
materieel als bedoeld in lid 1 leasen, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het 
restwaarderisico van het rollend materieel, 
met inachtneming van de staatssteunregels, 
door de bevoegde instantie wordt 
gedragen.
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openbaredienstcontracten.

Or. en

Amendement 359
Oldřich Vlasák

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

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:

Schrappen

(a) door zelf het rollend materieel voor de 
uitvoering van het openbaredienstcontract 
aan te schaffen om dit tegen marktprijs 
ter beschikking te stellen van de 
geselecteerde exploitant van openbare 
diensten of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage;
(b) door tegen marktprijs een garantie te 
verstrekken voor de financiering van het 
rollend materieel dat voor de uitvoering 
van het openbaredienstcontract wordt 
gebruikt of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage. Een dergelijke 
garantie kan het restwaarderisico dekken 
met inachtneming van de eventueel 
toepasselijke staatssteunregels;
(c) door er zich in het 
openbaredienstcontract toe te verbinden 
het rollend materieel aan het einde van 
het contract tegen marktprijs over te 
nemen.

Or. en
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Motivering

De lidstaten mogen geen vervanging vormen voor leasingbedrijven en mogen zich niet 
mengen in de markt voor rollend materieel, maar moeten gemeenschappelijke voorwaarden 
vaststellen voor de homologatie van rollend materieel op EU-niveau om een werkende 
Europese markt te creëren voor deze voertuigen en daarvan afgeleide leasingproducten.

Amendement 360
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

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:

Schrappen

(a) door zelf het rollend materieel voor de 
uitvoering van het openbaredienstcontract 
aan te schaffen om dit tegen marktprijs 
ter beschikking te stellen van de 
geselecteerde exploitant van openbare 
diensten of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage;
(b) door tegen marktprijs een garantie te 
verstrekken voor de financiering van het 
rollend materieel dat voor de uitvoering 
van het openbaredienstcontract wordt 
gebruikt of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage. Een dergelijke 
garantie kan het restwaarderisico dekken 
met inachtneming van de eventueel 
toepasselijke staatssteunregels;
(c) door er zich in het 
openbaredienstcontract toe te verbinden 
het rollend materieel aan het einde van 
het contract tegen marktprijs over te 
nemen.
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Or. en

Motivering

De drie voorgestelde opties zorgen ervoor dat niet de nieuwe marktdeelnemers en afgewezen 
inschrijvers, maar de publieke sector het risico draagt, of dat het risico 
spoorwegondernemingen ertoe dwingt hun rollend materieel over te dragen. Daarnaast wordt 
niet voorzien in een bepaling inzake de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, zodat de 
bevoegde instantie in het slechtste geval ook deze kosten draagt.

Amendement 361
Gilles Pargneaux

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

Wanneer de bevoegde instantie beslist om 
het restwaarderisico van het rollend 
materieel te dragen, kan zij dit doen op 
één van de volgende manieren:

Or. fr

Motivering

De voorwaarden waaronder exploitanten van de openbare spoorwegdienst toegang krijgen 
tot het rollend materieel moeten worden verduidelijkt. De beslissing om een regeling in te 
voeren die toegang verschaft tot rollend materieel kan alleen bij de bevoegde instanties 
berusten. Deze moeten over de nodige manoeuvreerruimte beschikken om de regeling toe te 
passen die het best is aangepast aan de omstandigheden.

Amendement 362
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule
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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 
verschillende manieren aan de in de eerste 
alinea geformuleerde eisen voldoen 
waarbij schaalvoordelen in de hand 
worden gewerkt, bijvoorbeeld:

Or. fr

Motivering

De manieren waarop het materieel wordt aangekocht moeten schaalvoordelen in de hand 
werken.

Amendement 363
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – 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 bijvoorbeeld op 
één van de in de hierna volgende, niet 
uitputtende lijst vermelde manieren aan de 
in de eerste alinea geformuleerde eisen 
voldoen:

Or. bg

Motivering

De vrijheid van de bevoegde instantie om de meest passende manier te kiezen om effectieve en 
niet-discriminerende toegang tot geschikt rollend materieel te waarborgen moet niet aan 
restricties worden gebonden.

Amendement 364
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door zelf het rollend materieel voor de 
uitvoering van het openbaredienstcontract 
aan te schaffen om dit tegen marktprijs 
ter beschikking te stellen van de 
geselecteerde exploitant van openbare 
diensten of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De voorwaarden waaronder exploitanten van de openbare spoorwegdienst toegang krijgen 
tot het rollend materieel moeten worden verduidelijkt. De beslissing om een regeling in te 
voeren die toegang verschaft tot rollend materieel kan alleen bij de bevoegde instanties 
berusten. Deze moeten over de nodige manoeuvreerruimte beschikken om de regeling toe te 
passen die het best is aangepast aan de omstandigheden.

Amendement 365
Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door zelf het rollend materieel voor de 
uitvoering van het openbaredienstcontract 
aan te schaffen om dit tegen marktprijs ter 
beschikking te stellen van de geselecteerde 
exploitant van openbare diensten of als 
onderdeel van het openbaredienstcontract 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), 
artikel 6 en desgevallend de bijlage;

(a) door zelf tegen marktprijs het rollend 
materieel voor de uitvoering van het 
openbaredienstcontract aan te schaffen om 
dit tegen marktprijs ter beschikking te 
stellen van de geselecteerde exploitant van 
openbare diensten of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage;

Or. en
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Motivering

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract.Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Amendement 366
Antonio Cancian

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door zelf het rollend materieel voor de 
uitvoering van het openbaredienstcontract 
aan te schaffen om dit tegen marktprijs ter 
beschikking te stellen van de geselecteerde 
exploitant van openbare diensten of als 
onderdeel van het openbaredienstcontract 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), 
artikel 6 en desgevallend de bijlage;

(a) door zelf tegen marktprijs het rollend 
materieel voor de uitvoering van het 
openbaredienstcontract aan te schaffen om 
dit tegen marktprijs ter beschikking te 
stellen van de geselecteerde exploitant van 
openbare diensten of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage;

Or. en

Amendement 367
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2 – alinea 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door tegen marktprijs een garantie te 
verstrekken voor de financiering van het 
rollend materieel dat voor de uitvoering 
van het openbaredienstcontract wordt 
gebruikt of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage. Een dergelijke 
garantie kan het restwaarderisico dekken 
met inachtneming van de eventueel 
toepasselijke staatssteunregels;

(b) door tegen marktprijs een garantie te 
verstrekken voor de financiering van het 
rollend materieel dat voor de uitvoering 
van het openbaredienstcontract wordt 
gebruikt of als onderdeel van het 
openbaredienstcontract overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder b), artikel 6 en 
desgevallend de bijlage. Een dergelijke 
garantie is ook van toepassing op steun 
voor de financiering van het opknappen 
van gebruikt rollend materieel. Een 
dergelijke garantie kan het 
restwaarderisico dekken met inachtneming 
van de eventueel toepasselijke 
staatssteunregels;

Or. en

Motivering

Het voornaamste doel is om gelijke toegang te waarborgen en hinderpalen bij de toegang tot 
rollend materieel weg te nemen. Het is in dit verband belangrijk dat deze steunmaatregelen 
niet worden meegewogen in het gunningsmechanisme. Toegang tot opgeknapt rollend 
materieel kan het aantal kandidaten vergroten en kan van groot belang zijn voor lidstaten die 
weinig geld beschikbaar hebben voor openbaredienstverplichtingen en waar 
ondercompensatie nu al een probleem vormt.

Amendement 368
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door er zich in het 
openbaredienstcontract toe te verbinden het 
rollend materieel aan het einde van het 
contract tegen marktprijs over te nemen.

(b) door er zich in het 
openbaredienstcontract toe te verbinden het 
rollend materieel aan het einde van het 
contract tegen restwaarde over te nemen.

Or. fr
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Motivering

De voorwaarden waaronder exploitanten van de openbare spoorwegdienst toegang krijgen 
tot het rollend materieel moeten worden verduidelijkt. De beslissing om een regeling in te 
voeren die toegang verschaft tot rollend materieel kan alleen bij de bevoegde instanties 
berusten. Deze moeten over de nodige manoeuvreerruimte beschikken om de regeling toe te 
passen die het best is aangepast aan de omstandigheden.

Amendement 369
Antonio Cancian

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) door er zich in het 
openbaredienstcontract toe te verbinden het 
rollend materieel aan het einde van het 
contract tegen marktprijs over te nemen.

(c) door er zich in het 
openbaredienstcontract toe te verbinden het 
rollend materieel aan het einde van het 
contract tegen marktprijs over te nemen. Er 
is voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de huidige eigenaar nodig voordat 
deze verbintenis van toepassing wordt.

Or. en

Amendement 370
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door samenwerking tot stand te 
brengen met de naburige plaatselijke 
overheden en aldus te beschikken over 
een grotere pool van rollend materieel; 

Or. fr
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Motivering

Invoering van nieuwe manieren waarop het materieel wordt aangekocht om schaalvoordelen 
in de hand te werken.

Amendement 371
Antonio Cancian

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) door ervoor te zorgen dat alle 
betrokken exploitanten over doeltreffende, 
niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden beschikken 
voor het leasen van rollend materieel in 
het kader van het betrokken 
openbaredienstcontract;

Or. en

Amendement 372
Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) door ervoor te zorgen dat alle 
betrokken exploitanten over doeltreffende, 
niet-discriminerende en commercieel 
levensvatbare voorwaarden beschikken 
voor het leasen van rollend materieel in 
het kader van het betrokken 
openbaredienstcontract;

Or. en
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Motivering

Het voornaamste doel is om gelijke toegang te waarborgen en hinderpalen bij de toegang tot 
rollend materieel weg te nemen. Het is in dit verband belangrijk dat deze steunmaatregelen 
niet worden meegewogen in het gunningsmechanisme.

Amendement 373
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) door van hun lidstaat een bijdrage 
te vragen om een van de manieren te 
begeleiden tot dekking van de restwaarde 
van het rollend materieel.

Or. fr

Motivering

Invoering van nieuwe manieren waarop het materieel wordt aangekocht om een voordeliger 
financiering mogelijk te maken.

Amendement 374
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2 – alinea 3

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 

Schrappen
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bevoegde instantie kan de nieuwe 
openbaarvervoerexploitant verplichten het 
rollend materieel over te nemen. De 
overdracht gebeurt tegen marktprijs.

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen geen vervanging vormen voor leasingbedrijven en mogen zich niet 
mengen in de markt voor rollend materieel, maar moeten gemeenschappelijke voorwaarden 
vaststellen voor de homologatie van rollend materieel op EU-niveau om een werkende 
Europese markt te creëren voor deze voertuigen en daarvan afgeleide leasingproducten.

Amendement 375
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2 – alinea 3

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.

In het geval waarin de bevoegde instantie 
beslist om het restwaarderisico van het 
rollend materieel te dragen, heeft zij 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 
financiële voorwaarden voor de overname 
van het rollend materieel door de nieuwe 
exploitant worden vastgesteld in het kader 
van het openbaredienstcontract 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), 
artikel 6 en desgevallend de bijlage.

Or. fr
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Motivering

De voorwaarden waaronder exploitanten van de openbare spoorwegdienst toegang krijgen 
tot het rollend materieel moeten worden verduidelijkt. De beslissing om een regeling in te 
voeren die toegang verschaft tot rollend materieel kan alleen bij de bevoegde instanties 
berusten. Deze moeten over de nodige manoeuvreerruimte beschikken om de regeling toe te 
passen die het best is aangepast aan de omstandigheden.

Amendement 376
Sabine Wils, Jacky Hénin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2 – alinea 3

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.

De bevoegde instantie kan de exploitant 
van openbare diensten verzoeken om, 
door middel van voorafgaande 
schriftelijke toestemming voordat de 
verbintenis van toepassing wordt, 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 gebruik te maken van het 
overgenomen rollend materieel. De 
overdracht gebeurt tegen marktwaarde.

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie kan de huidige eigenaar verzoeken om het rollend materieel na afloop 
van diens openbaredienstcontract over te dragen. De overdracht kan uitsluitend plaatsvinden 
op basis van diens schriftelijke toestemming: de door de nieuwe eigenaar te betalen prijs mag 
niet lager zijn dan de boekwaarde die na afschrijving resteert.

Amendement 377
Oldřich Vlasák
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het rollend materieel aan een 
nieuwe openbaarvervoerexploitant is 
overgedragen, geeft de bevoegde instantie 
in het aanbestedingsdossier gedetailleerde 
informatie over de onderhoudskosten en 
de fysieke toestand van het rollend 
materieel.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen geen vervanging vormen voor leasingbedrijven en mogen zich niet 
mengen in de markt voor rollend materieel, maar moeten gemeenschappelijke voorwaarden 
vaststellen voor de homologatie van rollend materieel op EU-niveau om een werkende 
Europese markt te creëren voor deze voertuigen en daarvan afgeleide leasingproducten.

Amendement 378
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het rollend materieel aan een 
nieuwe openbaarvervoerexploitant is 
overgedragen, geeft de bevoegde instantie 
in het aanbestedingsdossier gedetailleerde 
informatie over de onderhoudskosten en de 
fysieke toestand van het rollend materieel.

3. Wanneer het rollend materieel aan een 
nieuwe openbaarvervoerexploitant is 
overgedragen, geeft de bevoegde instantie 
in het aanbestedingsdossier informatie over 
de onderhoudskosten en de fysieke 
toestand van het rollend materieel.

Or. fr

Motivering

Voor de bevoegde instantie is het lastig om het "gedetailleerde" karakter van de informatie te 
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beoordelen omdat zij niet rechtstreeks over deze informatie beschikt. Daarom verdient het de 
voorkeur om het bij feitelijke begrippen te houden. 

Amendement 379
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde instantie kan 
exploitanten uit derde landen uitsluiten 
van deelname aan de 
aanbestedingsprocedures wanneer deze 
landen hun aanbestedingsprocedures niet 
openstellen voor ondernemingen uit 
lidstaten van de Europese Unie of deze 
ondernemingen geen effectieve toegang 
verlenen tot hun markt. 

Or. fr

Motivering

De invoering van een wederkerigheidsbeginsel ten opzichte van derde landen zou de 
bevoegde instanties de mogelijkheid bieden exploitanten van derde landen die zelf hun markt 
niet openstellen voor exploitanten uit de lidstaten uit te sluiten van aanbestedingsprocedures.

Amendement 380
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tegen [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
stelt de Commissie maatregelen vast om 
de modaliteiten te bepalen van de voor de 

Schrappen
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toepassing van de leden 2 en 3 van dit 
artikel te volgen procedure. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 9 bis, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. fr

Motivering

Verordening 1370/207 vormt een lex specialis op het vlak van staatssteun, die voor openbare 
diensten voor passagiersvervoer een afwijking van de algemene regels voor staatssteun 
mogelijk maakt. De uitvoering van de in de amendementen 21 tot 23 voorgestelde regeling 
vereist geen voorafgaande uitvoeringshandelingen. Het is dus niet nodig om de Commissie 
maatregelen te laten vaststellen. 

Amendement 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 9 bis, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 382
Oldřich Vlasák

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 9 bis, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen geen vervanging vormen voor leasingbedrijven en mogen zich niet 
mengen in de markt voor rollend materieel, maar moeten gemeenschappelijke voorwaarden 
vaststellen voor de homologatie van rollend materieel op EU-niveau om een werkende 
Europese markt te creëren voor deze voertuigen en daarvan afgeleide leasingproducten.

Amendement 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 9 bis, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Er zijn geen Europese uitvoeringsmaatregelen nodig, omdat de voorwaarden per bevoegde 
instantie zullen verschillen.

Amendement 384
Karim Zéribi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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 volgens de in artikel 9 bis, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Aangezien de bevoegde instantie de enige is die hierover mag beslissen, mag de Commissie 
uit hoofde van het subsidiariteitsbeginsel geen maatregelen vaststellen om de ter zake te 
volgen procedure te bepalen.

Amendement 385
Karim Zéribi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ongeacht de gunningswijze van een 
contract dient elke compensatie uit hoofde 
van een algemene regel of een 

1. Ongeacht de gunningswijze van een 
contract dient elke compensatie uit hoofde 
van een algemene regel of een 
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openbaredienstcontract in 
overeenstemming te zijn met artikel 4. Alle 
compensaties uit hoofde van niet 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, gegunde 
openbaredienstcontracten of uit hoofde van 
een algemene regel dienen, ongeacht hun 
vorm, ook in overeenstemming te zijn met 
de bepalingen in de bijlage.

openbaredienstcontract in 
overeenstemming te zijn met artikel 4. Alle 
compensaties uit hoofde van niet 
overeenkomstig artikel 5 gegunde 
openbaredienstcontracten of uit hoofde van 
een algemene regel dienen, ongeacht hun 
vorm, ook in overeenstemming te zijn met 
de bepalingen in de bijlage.

Or. fr

Amendement 386
Jörg Leichtfried

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ongeacht de gunningswijze van een 
contract dient elke compensatie uit hoofde 
van een algemene regel of een 
openbaredienstcontract in 
overeenstemming te zijn met artikel 4. Alle 
compensaties uit hoofde van niet 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, gegunde 
openbaredienstcontracten of uit hoofde van 
een algemene regel dienen, ongeacht hun 
vorm, ook in overeenstemming te zijn met 
de bepalingen in de bijlage.

1. Ongeacht de gunningwijze van een 
contract dient elke compensatie uit hoofde 
van een algemene regel of een 
openbaredienstcontract in 
overeenstemming te zijn met de 
bepalingen van artikel 4. Alle 
compensaties uit hoofde van 
overeenkomstig artikel 5, leden 2, 4, 5 of 
6, onderhands gegunde 
openbaredienstcontracten of uit hoofde van 
een algemene regel dienen, ongeacht hun 
vorm, ook in overeenstemming te zijn met 
de bepalingen in de bijlage.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie was onduidelijk. Daarom werd teruggegaan naar de 
bestaande versie van Verordening 1370/2007. Daardoor kan de regeling niet voor 
misverstanden zorgen. 
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Amendement 387
Gilles Pargneaux

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

1. 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.

1. 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 
kunnen een centrale toegang tot deze 
verslagen organiseren, bijvoorbeeld via 
een gemeenschappelijke portaalsite.

Or. fr

Motivering

De "centrale toegang" tot de verslagen van de bevoegde instanties moet een eenvoudige 
mogelijkheid blijven voor de lidstaten, want dit kan praktische problemen met zich 
meebrengen, met name wanneer we rekening houden met de vele bevoegde instanties en 
contracten die verschillende vervoerswijzen betreffen.

Amendement 388
Karim Zéribi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a



AM\1003516NL.doc 33/55 PE519.535v01-00

NL

Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. 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 geeft in detail weer in 
hoeverre de behaalde resultaten zijn 
nageleefd en vermeldt alle indicatoren 
betreffende de activiteit van het 
vervoersaanbod, met name de stiptheid, de 
betrouwbaarheid, de netheid, de 
tevredenheid van de gebruikers - met 
behulp van een openbare enquête - en de 
minimale capaciteit. 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.

Or. fr

Motivering

Hier dient uitvoerig te worden vermeld in hoeverre de doelstellingen in het algemene kader 
van het plan voor duurzaam vervoer zijn nageleefd.

Amendement 389
Erik Bánki
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) No. 1370/2007
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
In lid 2, komt de eerste alinea als volgt te 
luiden:
"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."
Het volgende lid 5 bis wordt ingevoegd:
"2 bis. 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."
In lid 3 wordt de laatste zin van de tweede 
alinea als volgt vervangen:
"De onder d) bedoelde contracten kunnen 
doorlopen tot zij verstrijken, op 
voorwaarde dat het gaat om contracten 
van beperkte duur met een looptijd die 
vergelijkbaar is met de in artikel 4 
vermelde looptijden."

Or. hu
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Motivering

Er ontstaat een situatie die de rechtszekerheid in gevaar brengt, doordat er zich fundamentele 
wijzigingen in de regelgeving voordoen in de periode die bestemd is voor de voorbereiding op 
de toepassing van de verordening. Noch de lidstaten, noch de marktspelers kunnen omgaan 
met dergelijke snelle wijzigingen in de regelgeving die fundamenteel-conceptionele 
vraagstukken in een volledig afwijkende richting sturen. Door de ontwerpverordening wordt 
met terugwerkende kracht een reguleringspraktijk geïntroduceerd die een gevaar betekent 
voor de continue voorziening in diensten die een aanzienlijke economische, en technologische 
voorbereiding vereisen.

Amendement 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) In lid 2, komt de eerste alinea als volgt 
te luiden:
"2. 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."
(b) Het volgende lid 2 bis wordt 
toegevoegd:
"2 bis. Tussen 1 januari 2013 en 2 
december 2019 onderhands gegunde 
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openbaredienstcontracten voor openbaar 
passagiersvervoer per spoor mogen 
worden voortgezet tot hun vervaldatum. 
Zij mogen echter in geen geval worden 
voortgezet na 31 december 2022."
(c) In lid 3 wordt de laatste zin van de 
tweede alinea als volgt vervangen:
"De onder d) bedoelde contracten kunnen 
doorlopen tot zij verstrijken, op 
voorwaarde dat het gaat om contracten 
van beperkte duur met een looptijd die 
vergelijkbaar is met de in artikel 4 
vermelde looptijden."

Or. de

Motivering

De wijziging van de overgangsregel in artikel 8 is nodig noch wenselijk aangezien de 
vervoersondernemingen plannen maken met de momenteel geldende termijn. Bovendien moet 
er een eenvormige overgangstermijn gelden voor alle vormen van gunning.

Amendement 391
Roberts Zīle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 -2. Met uitzondering van lid 3 wordt 
artikel 5 van toepassing bij de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd dat de bevoegde instanties weer zelf kunnen besluiten of ze 
een openbaredienstcontract al dan niet onderhands gunnen.
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Amendement 392
Jörg Leichtfried

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 2, komt de eerste alinea als volgt 
te luiden: 

Schrappen

"2. 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."

Or. de

Motivering

De overgangstermijnen zijn duidelijk te kort uitgevallen en de uitbreiding naar alle 
spoorgebonden vervoer is te verstrekkend.

Amendement 393
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
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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 moeten 
openbaredienstcontracten voor vervoer per 
spoor, met uitzondering van ander 
spoorgebonden vervoer zoals metro's, 
trams en tram-treinsystemen vanaf 
3 december 2019 overeenkomstig artikel 5 
worden gegund. Alle 
openbaredienstcontracten voor ander 
spoorgebonden vervoer en vervoer via de 
weg moeten uiterlijk 3 december 2019 zijn 
gegund overeenkomstig artikel 5. Tijdens 
de overgangsperiode tot 3 december 2019 
nemen de lidstaten maatregelen om 
geleidelijk te voldoen aan artikel 5 en te 
vermijden dat zich ernstige structurele 
problemen voordoen, in het bijzonder wat 
betreft de vervoerscapaciteit.

Or. en

Motivering

Lid 3 van artikel 5 wordt geschrapt omdat de overgangsperiode ook van toepassing zal zijn 
op de zogeheten in-house-gunning van openbaredienstverplichtingen.

Amendement 394
Gilles Pargneaux

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

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 

Onverminderd lid 3:
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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.

a) moeten openbaredienstcontracten voor 
vervoer per spoor, met uitzondering van 
ander spoorgebonden vervoer zoals metro's 
en trams vanaf 3 december 2029 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, worden 
gegund;
b) moeten alle openbaredienstcontracten 
voor ander spoorgebonden vervoer en 
vervoer via de weg 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 en te vermijden dat zich ernstige 
structurele problemen voordoen, in het 
bijzonder wat betreft de vervoerscapaciteit.

Binnen een termijn van zes maanden na 
de eerste helft van de overgangsperiode 
verstrekken de lidstaten een 
voortgangsverslag aan de Commissie 
waarin zij de nadruk leggen op de 
uitvoering van de geleidelijke gunning 
van openbaredienstcontracten in 
overeenstemming met artikel 5. Aan de 
hand van de voortgangsverslagen van de 
lidstaten kan de Commissie passende, op 
de lidstaten gerichte maatregelen 
voorstellen.

Or. fr

Motivering

Met het oog op het aantal contracten in verband met de spoorwegen waarvoor 
aanbestedingen moeten worden uitgeschreven, moet worden vermeden dat de 
aanbestedingsprocedures samenvallen en moeten alle geïnteresseerde exploitanten in staat 
zijn om een reactie in te dienen.
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Amendement 395
Isabelle Durant

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de eerste alinea van lid 2 wordt 
vervangen door:

Schrappen

"2. 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."

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd dat de bevoegde instanties weer zelf kunnen besluiten of ze 
een openbaredienstcontract al dan niet onderhands gunnen.

Amendement 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter a



AM\1003516NL.doc 41/55 PE519.535v01-00

NL

Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

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 zullen 
openbaredienstcontracten voor wegvervoer 
en ander, spoorgebonden vervoer zoals 
metro's en trams vanaf 3 december 2019 
overeenkomstig artikel 5 worden gegund. 
Alle openbaredienstcontracten voor 
openbaar passagiersvervoer per spoor 
zullen vanaf 3 december 2029 worden 
gegund overeenkomstig artikel 5.Tijdens 
de overgangsperioden 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.

Or. pl

Amendement 397
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

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 

Onverminderd lid 3 moeten 
openbaredienstcontracten voor vervoer per 
spoor, met uitzondering van ander 
spoorgebonden vervoer vanaf 
3 december 2019 overeenkomstig artikel 5 
worden gegund. Alle 
openbaredienstcontracten voor ander 
spoorgebonden vervoer en vervoer via de 
weg moeten uiterlijk vanaf 
3 december 2019 worden gegund 
overeenkomstig artikel 5. Tijdens de 
overgangsperiode tot 3 december 2019 
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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.

nemen de lidstaten maatregelen om 
geleidelijk te voldoen aan artikel 5 en te 
vermijden dat zich ernstige structurele 
problemen voordoen, in het bijzonder wat 
betreft de vervoerscapaciteit of de 
geïntegreerde vervoersnetwerken.

Or. en

Motivering

Dit amendement is opgenomen om te voldoen aan de reeds in 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 vastgestelde overgangstermijnen.

Amendement 398
Karim Zéribi

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

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 moeten 
openbaredienstcontracten voor vervoer per 
spoor, met uitzondering van ander 
spoorgebonden vervoer zoals metro's en 
trams overeenkomstig artikel 5 worden 
gegund:

a) vanaf 3 december 2029 voor vervoer 
per spoor, met uitzondering van ander 
spoorgebonden vervoer zoals metro's en 
trams;
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b) vanaf 3 december 2019 voor ander 
spoorgebonden vervoer en vervoer via de 
weg.

Tijdens deze overgangsperiodes nemen de 
lidstaten maatregelen om geleidelijk te 
voldoen aan artikel 5, teneinde te 
vermijden dat zich ernstige structurele 
problemen voordoen, in het bijzonder wat 
betreft de vervoerscapaciteit.

Or. fr

Motivering

De lidstaten, de bevoegde instanties en de exploitanten zullen zich moeten aanpassen. 
Daarom dient de overgangsperiode voor het spoorwegvervoer te worden verlengd.

Amendement 399
Georges Bach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"2 bis. 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."

Or. en

Motivering

Aansluiting op artikel 5, lid 6.
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Amendement 400
Isabelle Durant

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd: 

Schrappen

"2. 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."

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd dat de bevoegde instanties weer zelf kunnen besluiten of ze 
een openbaredienstcontract al dan niet onderhands gunnen.

Amendement 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Het volgende lid 2 bis wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"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 
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voortgezet na 31 december 2022."

Or. pl

Motivering

Het is goed om hier te benadrukken dat dit het contractueel aflopen van de overeenkomsten 
voor openbaredienstverplichtingen mogelijk maakt.

Amendement 402
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd: 

Schrappen

"2 bis. 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."

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig om aan te sluiten op het voorgestelde amendement op artikel 5, lid 6.

Amendement 403
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter b
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 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.

2 bis. Tussen 4 december 2009 en 2 
december 2019 onderhands gegunde 
openbaredienstcontracten voor openbaar 
passagiersvervoer per spoor mogen worden 
voortgezet tot hun vervaldatum.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de rechtszekerheid moeten openbaredienstcontracten die gegund zijn tijdens 
de huidige overgangsperiode die begon vanaf de inwerkingtreding van Verordening 
1370/2007, tot hun vervaldatum voortgezet kunnen worden.

Amendement 404
Michel Dantin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 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.

2 bis. In de loop van acht jaar na de 
inwerkingtreding van de huidige 
verordening gegunde 
openbaredienstcontracten voor openbaar 
passagiersvervoer per spoor mogen worden 
voortgezet tot hun vervaldatum. Die 
vervaldatum mag de eerder vermelde 
periode van acht jaar niet overschrijden.

Or. fr

Motivering

Het is veel beter verdedigbaar om een overgangsperiode vast te stellen op basis van een 
welbepaalde periode vanaf de datum van inwerkingtreding van de huidige verordening omdat 
de datum daarvan nog niet bekend is en moeilijk te voorzien valt.
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Amendement 405
Jörg Leichtfried

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 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.

2 bis. Tussen 3 december 2009 en 2 
december 2029 onderhands gegunde 
openbaredienstcontracten voor openbaar 
passagiersvervoer per spoor mogen worden 
voortgezet tot hun vervaldatum.

Or. de

Motivering

Onderhavig voorstel houdt geen rekening met de periode tussen 2009 en 2012 en moet 
daarom worden uitgebreid. De duur van de overgangsperiode tot 2029 is aanmerkelijk 
doelmatiger en biedt de ondernemingen de mogelijkheid de structuren tegen dat jaar aan te 
passen.

Amendement 406
Antonio Cancian

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 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.

2 bis. 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 2025.
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Or. it

Amendement 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 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.

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

Or. en

Amendement 408
Karim Zéribi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 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.

2 bis. Tussen 1 januari 2015 en 2 december 
2029 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 2032 behalve in de gevallen 
die zijn vastgesteld in artikel 5, leden 2, 4 
en 5.

Or. fr
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Motivering

De lidstaten, de bevoegde instanties en de exploitanten zullen zich moeten aanpassen. 
Daarom dient de overgangsperiode voor het spoorwegvervoer te worden verlengd.

Amendement 409
Roberts Zīle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. 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 2029.

Or. en

Motivering

Dit amendement is opgenomen om te voldoen aan de reeds in 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 vastgestelde overgangstermijnen.

Amendement 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter c
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In lid 3 wordt de laatste zin van de 
tweede alinea als volgt vervangen:

Schrappen

"De onder d) bedoelde contracten kunnen 
doorlopen tot zij verstrijken, op 
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voorwaarde dat het gaat om contracten 
van beperkte duur met een looptijd die 
vergelijkbaar is met de in artikel 4 
vermelde looptijden."

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig om aan te sluiten op het voorgestelde amendement op artikel 5, lid 6.

Amendement 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter c
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In lid 3 wordt de laatste zin van de 
tweede alinea als volgt vervangen:

Schrappen

"De onder d) bedoelde contracten kunnen 
doorlopen tot zij verstrijken, op 
voorwaarde dat het gaat om contracten 
van beperkte duur met een looptijd die 
vergelijkbaar is met de in artikel 4 
vermelde looptijden."

Or. de

Amendement 412
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter c
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In lid 3 wordt de laatste zin van de 
tweede alinea als volgt vervangen:

Schrappen
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"De onder d) bedoelde contracten kunnen 
doorlopen tot zij verstrijken, op 
voorwaarde dat het gaat om contracten 
van beperkte duur met een looptijd die 
vergelijkbaar is met de in artikel 4 
vermelde looptijden."

Or. en

Motivering

Aansluiting op artikel 5, lid 6.

Amendement 413
Sabine Wils, Jacky Hénin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het volgende artikel 9 bis wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Artikel 9 bis
Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij artikel 62 van 
Richtlijn 2012/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
21 november 2012 tot instelling van één 
Europese spoorwegruimte (herschikking) 
opgerichte Comité voor de Europese 
Spoorwegruimte. Het betreft een comité in 
de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
toepassing."

Or. en
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Motivering

De schrapping sluit aan op de voorgestelde schrapping van artikel 5 bis, lid 4, inzake 
uitvoeringsmaatregelen.

Amendement 414
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Motivering

De bepalingen in verband met de comitéprocedure moeten worden geschrapt in 
overeenstemming met de schrapping van de maatregelen die zijn vastgesteld in artikel 5 bis, 
lid 4.

Amendement 415
Karim Zéribi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 9 bis (nieuw) – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Comitéprocedure Schrappen

Or. fr

Amendement 416
Gilles Pargneaux
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Motivering

De bepalingen in verband met de comitéprocedure moeten worden geschrapt in 
overeenstemming met de schrapping van de maatregelen die zijn vastgesteld in artikel 5 bis, 
lid 4.

Amendement 417
Karim Zéribi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 418
Karim Zéribi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 9 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij artikel 62 van Richtlijn 
2012/34/EU van het Europees Parlement 

Schrappen
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en de Raad van 21 november 2012 tot 
instelling van één Europese 
spoorwegruimte (herschikking) 
opgerichte Comité voor de Europese 
Spoorwegruimte. Dat comité is een comité 
in de zin van Verordening (EU) nr. 
182/2011.

Or. fr

Amendement 419
Karim Zéribi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1370/2007
Artikel 9 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.

Schrappen

Or. fr

Amendement 420
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 

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 uiterlijk drie maanden na de 
bekendmaking beschikbaar in 
geconsolideerde vorm samen met 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 die zij 
wijzigt.

Or. fr
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