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Deze nota biedt een briefing over de toezichthoudende instanties voor de 
spoorvervoerssector die door de lidstaten zijn opgericht op grond van 
Richtlijn 2001/14/EG. In de nota worden vervolgens de verschillende 
regelgevingsmodellen die van kracht zijn in de lidstaten en het effect van 
regelgeving op de Europese spoorvervoermarkt besproken. 
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Typologie en structuur van toezichthoudende instanties in de spoorvervoerssector van de EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SAMENVATTING 
 

Deze briefing omvat een beoordeling van de doeltreffendheid van de toezichthoudende 
instanties die door de lidstaten zijn opgericht op grond van Richtlijn 2001/14/EG. Dit 
document is bedoeld als informatie voor het parlementaire debat en de stemming over de 
herschikking van het eerste spoorwegpakket en voorziet in een overzicht van het 
institutionele regelgevingskader in verschillende lidstaten, met inbegrip van een 
beoordeling van de onafhankelijkheid van de toezichthoudende instanties en de middelen 
die hun ter beschikking staan. Ook worden de verschillende regelgevingsmodellen die zijn 
ingevoerd besproken en het effect van regelgeving op de spoorvervoersmarkten. 
 
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is geleidelijk een breed wetgevingskader 
ingevoerd gericht op het bevorderen van de openstelling van de markt en verbetering van 
het concurrentievermogen van de Europese spoorwegen. Het eerste spoorwegpakket uit 
2001 was bedoeld om non-discriminatoire toegang tot het trans-Europese vervoersnetwerk 
(TEN-T) mogelijk te maken. Het pakket voorzag onder andere in de oprichting in iedere 
lidstaat van een toezichthoudende instantie met als belangrijkste taak het waarborgen van 
eerlijke en non-discriminatoire toegang tot het spoorwegennet en spoordiensten. Artikel 30 
van Richtlijn 2001/14/EG schrijft voor dat de toezichthoudende instantie onafhankelijk is 
van de infrastructuurbeheerder, spoorvervoerders, heffingsinstanties en capaciteit 
toewijzende instanties in iedere lidstaat.  
 
Er zijn tussen de lidstaten verschillen in de aard en kenmerken van de toezichthoudende 
instanties: sommige zijn afzonderlijke organisaties, terwijl andere deel uitmaken van 
grotere onafhankelijke instanties en weer andere onderdeel zijn van een nationaal 
ministerie. De feitelijke bevoegdheden van een toezichthoudende instantie om doeltreffend 
toezicht te houden op de spoorvervoersmarkt is deels afhankelijk van de mate van 
onafhankelijkheid van de instantie. Om te waarborgen dat spoorgebruikers non-
discriminatoire toegang tot infrastructuur hebben, moet onafhankelijk toezicht 
gecombineerd worden met een passende sectorstructuur.  
 
Op 17 september 2010 nam de Europese Commissie een ontwerpvoorstel aan om de 
richtlijnen in het kader van het eerste spoorwegpakket te wijzigen. Het lopende debat 
binnen het Europees Parlement over het voorstel voor een nieuwe richtlijn heeft laten zien 
dat de rol van de toezichthoudende instanties, als toezichthouders van de 
spoorvervoersmarkt, versterkt moet worden.  
 
Er is een duidelijke behoefte aan versterking van bestaande wetgeving om de 
onafhankelijkheid van toezichthoudende instanties te garanderen, in combinatie met 
voorschriften die waarborgen dat toezichthoudende instanties toereikende middelen en 
bevoegdheden hebben, met inachtneming van het feit dat de behoefte aan regelgevende 
interventie en toezicht kan variëren tussen de lidstaten. 
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 De doeltreffendheid van toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten 
verschilt aanzienlijk, aangezien iedere instantie verschillende kenmerken heeft 
wat betreft bevoegdheden, financiële middelen en personeel. De ingevoerde 
organisatiemodellen zijn divers.  

 Er is een duidelijke behoefte aan versterking van de bestaande wetgeving om 
de onafhankelijkheid van toezichthoudende instanties beter te waarborgen. 

 Toekomstige wetgevingsbepalingen zouden een erkenning moeten bevatten van de 
noodzaak dat toezichthoudende instanties onafhankelijk van het 
overheidsbestuur functioneren, in het bijzonder in gevallen waarin het 
overheidsbestuur een direct belang heeft in individuele nationale 
spoorwegorganisaties.   

 Wijzigingen van de wetgeving zouden ook rekening moeten houden met de 
noodzaak om te waarborgen dat toezichthoudende instanties toereikende 
middelen en bevoegdheden hebben, met inachtneming van het feit dat de 
behoefte aan regelgevende interventie en toezicht kan variëren tussen de lidstaten. 

 


