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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van 

het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) 

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10579/1/2015 – C8-0416/2015), 

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn ingediend door het 

Litouwse en het Zweedse parlement, en waarin het ontwerp van wetgevingshandeling in 

strijd met het subsidiariteitsbeginsel wordt geacht, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2013
1
, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 7 oktober 2013
2
, 

– gezien zijn standpunt in eerste lezing
3
 inzake het voorstel van de Commissie aan het 

Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0030), 

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 76 van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme 

(A8-0071/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing; 

2. neemt kennis van de aan deze resolutie gehechte verklaring van de Commissie; 

3. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad; 

4. stelt voor de handeling de "richtlijn Bilbao Barandica-Matīss betreffende de 

interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking)"
4
 te 

noemen; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad 

overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie te ondertekenen; 

                                                 
1
 PB C 327 van 12.11.2013, blz. 122. 

2
 PB C 356 van 5.12.2013, blz. 92. 

3
 Aangenomen teksten van 26.2.2014, P7_TA(2014)0149. 

4
 Izaskun Bilbao Barandica en Anrijs Matīss hebben namens het Parlement respectievelijk de Raad de 

onderhandelingen over de handeling geleid. 
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6. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 

procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met instemming van de secretaris-generaal 

van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan, samen met de daarop betrekking 

hebbende verklaring van de Commissie, in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

7. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 
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BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

Verklaring van de Commissie betreffende toelichtende stukken 

 

De Commissie verwijst naar de Gezamenlijke politieke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie van 27 oktober 2011 over toelichtende stukken waarin 

de Instellingen hebben onderkend dat de inlichtingen die de lidstaten aan de Commissie 

verstrekken met betrekking tot de omzetting van richtlijnen in nationaal recht "duidelijk en 

nauwkeurig dienen te zijn" teneinde de vervulling door de Commissie van haar taak inzake 

toezicht op de toepassing van het recht van de Unie te vergemakkelijken. In onderhavig geval 

zouden toelichtende stukken hiertoe nuttig zijn geweest. De Commissie betreurt het dat de 

eindtekst geen bepalingen van deze strekking bevat. 
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TOELICHTING 

De geleidelijke invoering van de drie "spoorwegpakketten" om de nationale markten open te 

stellen, de concurrentiekracht van de spoorwegondernemingen te versterken en de 

spoorwegen op EU-niveau interoperabel te maken zonder afbreuk te doen aan het hoge 

veiligheidsniveau, hebben de Europese spoorwegmarkt het jongste decennium ingrijpend 

gewijzigd. 

Ondanks het inmiddels uitgebreide EU-acquis inzake de invoering van een interne markt voor 

vervoersdiensten, blijft het aandeel van het spoor in het vervoer binnen de Unie evenwel 

bescheiden. Momenteel stagneert het totale aandeel van het spoorwegvervoer in de EU-markt 

volgens de Eurobarometer bij 6% en is 54% van de klanten ontevreden over de diensten van 

de spoorwegen. 

Om deze reden besloot de Commissie in januari 2013 het vierde spoorwegpakket voor te 

leggen, met het doel de kwaliteit en de efficiency van de spoorvervoerdiensten te verbeteren 

door de resterende marktbelemmeringen voor de totstandbrenging van een Europese 

spoorwegruimte weg te werken. 

De interoperabiliteitsrichtlijn is een onderdeel van het vierde spoorwegpakket, waarin de 

nadruk ligt op het wegwerken van de resterende administratieve en technische 

belemmeringen, met name door middel van: 

 het uitwerken van een gemeenschappelijke benadering van de aspecten veiligheid en 

interoperabiliteit om schaalvoordelen te realiseren voor de spoorwegondernemingen in 

de gehele EU; 

 het verlagen van de administratieve lasten en het versnellen van geharmoniseerde 

administratieve procedures; en 

 het tegengaan van verkapte discriminatie. 

Na de formulering van het standpunt van het Parlement in eerste lezing door de plenaire 

vergadering op 26 februari 2014 zijn informele onderhandelingen met het Italiaanse 

voorzitterschap gestart, die zijn voortgezet met het Letse voorzitterschap. Na negen ronden in 

de trialoog met het Letse voorzitterschap bereikten de onderhandelingsteams van het 

Parlement en de Raad op 17 juni 2015 overeenstemming over het dossier. 

De tekst van de overeenkomst is op 10 oktober 2015 ter goedkeuring aan de Commissie 

vervoer en toerisme voorgelegd en werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Op 

basis van de goedkeuring door de commissie beval de voorzitter van de commissie in zijn 

brief aan de voorzitter van het Comité van permanent vertegenwoordigers de plenaire 

vergadering aan om zonder wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad in 

eerste lezing. Na een juridisch-linguïstische verificatie hechtte de Raad goedkeuring aan zijn 

standpunt in eerste lezing en bekrachtigde hij de overeenkomst op 10 december 2015. 

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met de in de rondes van 

de trialoog bereikte overeenkomst, beveelt de rapporteur aan hiermee zonder verdere 

wijzigingen in te stemmen. 
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Resultaat van de onderhandelingen 

Het systeem dat met de nieuwe richtlijn wordt ingevoerd zal Europa dichter bij een interne 

Europese spoorwegruimte brengen. Het zal de administratieve kosten verlagen en de 

procedures versnellen, zonder afbreuk te doen aan het huidige hoge niveau van veiligheid. 

Tegelijkertijd zal het verkapte discriminatie helpen voorkomen, met name van nieuwe 

ondernemingen die zich op een spoorwegmarkt willen begeven. Er wordt dan ook verwacht 

dat het extra schaalvoordelen zal creëren voor spoorwegondernemingen en fabrikanten in de 

hele Unie en het concurrentievermogen van bedrijven in de EU zal verbeteren. 

De overeenkomst zal met name: 

 voorkomen dat bedrijven meervoudige aanvragen moeten indienen. Het Europese 

Spoorwegbureau (ERA) geeft de vergunning af voor voertuigen die bestemd zijn voor 

grensoverschrijdend verkeer, terwijl de aanvrager in het geval van voertuigen die 

alleen voor binnenlands vervoer zijn bedoeld, kan kiezen of hij zijn aanvraag aan het 

ERA of aan de nationale autoriteit voorlegt. Op dit moment moet een fabrikant van 

rollend materieel die een nieuw voertuig in verschillende EU-landen op de markt wil 

brengen, afzonderlijke aanvragen indienen bij de nationale autoriteiten van de lidstaten 

waar het voertuig zal worden ingezet. Met de nieuwe regels hoeven geen meervoudige 

aanvragen meer te worden gedaan; 

 een "éénloketsysteem" creëren dat als centraal indienpunt voor alle aanvragen 

fungeert. Dit informatie- en communicatiesysteem zal de procedures eenvoudig en 

transparant maken. Hiermee zullen zowel het Bureau als de nationale 

veiligheidsinstanties de verschillende stadia van de aanvraag in de hele procedure 

kunnen volgen. Het zal tevens voor samenhang zorgen ingeval er verschillende 

aanvragen zijn voor soortgelijke vergunningen; 

 duidelijke termijnen voor de verschillende stappen in de procedures invoeren; 

 waarborgen dat projecten in het kader van het European Rail Traffic Management 

System (ERTMS) interoperabel zijn. Om dit te bereiken zal het Spoorwegbureau de 

voorziene technische oplossingen evalueren voordat er oproepen tot het indienen van 

voorstellen met betrekking tot ERTMS-infrastructuurelementen worden gedaan; 

 het aantal nationale regels op gebieden waar de geharmoniseerde regelgeving op EU-

niveau wordt ingevoerd, aanzienlijk terugdringen. 

Het Spoorwegbureau zal zijn vergunningstaken binnen drie jaar na de inwerkingtreding van 

de richtlijn op zich nemen. De lidstaten zullen het huidige systeem een jaar langer mogen 

gebruiken indien zij dit nodig achten. In dat geval moeten zij hun besluit, met motivering, 

meedelen aan het Bureau en de Commissie. 

Het ERA en de nationale veiligheidsinstanties zullen ook samenwerkingsakkoorden sluiten. 

Het ene loket en de samenwerkingsakkoorden zullen een duidelijke toewijzing van de taken 

tussen het ERA en de nationale instanties waarborgen. Tevens zullen zij voor samenhang 

zorgen ingeval er verschillende aanvragen zijn voor soortgelijke vergunningen. Het 

éénloketsysteem moet worden ingesteld binnen drie jaar vanaf de inwerkingtreding van de 

ERA-verordening.  
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