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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. 

 

 

 



 

RR\1111959NL.docx 3/9 PE592.186v02-00 

 NL 

INHOUD 

Blz. 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ................ 5 

TOELICHTING ......................................................................................................................... 6 

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE ............................. 9 

 

 

 



 

PE592.186v02-00 4/9 RR\1111959NL.docx 

NL 



 

RR\1111959NL.docx 5/9 PE592.186v02-00 

 NL 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling 

van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels 

voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen 

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)) 

(Gewonde wetgevingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11197/1/2016 – C8-0424/2016), 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 20131, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 8 oktober 20132, 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt3 inzake het voorstel van de 

Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2013)0026), 

– 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 

(A8-0368/2016), 

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

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

3. 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; 

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle 

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

zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

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

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
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)0152. 
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TOELICHTING 

1. De marktpijler van het vierde spoorwegpakket  

De marktpijler van het vierde spoorwegpakket omvat drie wetgevingsvoorstellen: 

1. een voorstel tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese 

spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands 

passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur; 

2. een voorstel tot wijziging van Verordening nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling 

van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor; 

3. een voorstel tot intrekking van Verordening nr. 1192/69 betreffende de 

gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de 

spoorwegondernemingen. 

2. Het Commissievoorstel tot intrekking van Verordening nr. 1192/69 

Verordening nr. 1192/69 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van 

de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen, die de Commissie voorstelt in te trekken, 

biedt lidstaten de mogelijkheid spoorwegondernemingen compensatie te verlenen voor de 

betaling van verplichtingen die exploitanten van andere vervoerswijzen om diverse redenen 

niet hoeven te dragen. 

Deze verplichtingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op speciale betalingen bij 

arbeidsongevallen, die een spoorwegonderneming moet dragen maar die bij andere 

vervoerswijzen door de staat worden gedragen, pensioenen voor spoorwegwerknemers die 

gezien bepaalde zware taken vaak eerder met pensioen gaan, of betalingen voor de kosten van 

gelijkvloerse kruisingsinstallaties. De soorten compensatie voor deze verplichtingen zijn 

verdeeld in 15 categorieën ("klassen") die het specifieke toepassingsgebied en de 

berekeningsprincipes vaststellen, zoals opgenomen in de diverse bijlagen bij Verordening 

nr. 1192/69. 

Verordening nr. 1192/69 dateert van vóór de liberalisering van de spoorwegmarkt, toen de 

ontwikkeling van het spoorvervoer in Europa zich vooral binnen de lidstaatgrenzen afspeelde, 

met geïntegreerde ondernemingen die zowel spoorvervoerdiensten exploiteerden als de 

spoorweginfrastructuur beheerden. Destijds had de verordening tot doel 

spoorwegondernemingen en ondernemingen die andere vervoerswijzen exploiteren op voet 

van gelijkheid te behandelen op het punt van sociale en externe kosten. Bovendien was de 

relatie tussen de overheid en de spoorwegondernemingen die meestal in handen waren van de 

staat, nog niet in een beheersovereenkomst geregeld, en bestond er een veel directere 

eigendomsband tussen beide partijen. Gezien haar oorspronkelijke doel bevat de verordening 

een lijst met een opsomming van de spoorwegondernemingen die vroeger in handen waren 

van de staat. Deze lijst werd wegens de toetreding van nieuwe lidstaten meermaals aangepast 

en omvat thans 40 ondernemingen. 

De Commissie stelt vast dat sinds 2007 vier lidstaten regelmatig gebruik maken van deze 

verordening: België, Duitsland, Ierland en Polen. In slechts 3 van de 15 klassen werden 

betalingen verricht. De Commissie is van mening dat, na meerdere spoorwegpakketten die de 



 

RR\1111959NL.docx 7/9 PE592.186v02-00 

 NL 

spoorwegsector hebben hervormd, de verordening niet meer past in de huidige 

regelgevingscontext en zorgt voor discriminatie tussen de spoorwegondernemingen die in de 

lijst zijn opgenomen (en dus in aanmerking komen voor compensaties) en deze die niet in de 

lijst zijn opgenomen. 

3. Standpunt van de rapporteur 

Zoals de Commissie aangeeft past de verordening niet meer in de huidige 

regelgevingscontext. De rapporteur kan dit standpunt van de Commissie volledig 

onderschrijven. Ook is de rapporteur het ermee eens dat de huidige tekst van de verordening 

discriminerend is omdat de mogelijkheid van compensatie aan slechts 40 in de bijlage 

gespecificeerde ondernemingen wordt geboden. De huidige verordening in stand te laten is 

daarom geen optie, tenzij de lijst van spoorwegondernemingen continu zou worden 

bijgewerkt. 

Het standpunt van het Parlement in eerste lezing werd op 26 februari 2014 vastgesteld. 

Indertijd was het Europees Parlement voorstander van intrekking van de verordening maar het 

verlangde een termijn van twee jaar voor het van kracht worden van de intrekking. 

Na de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing zijn er van oktober 

2015 tot april 2016 onder resp. het Luxemburgse en het Nederlandse voorzitterschap van de 

Raad interinstitutionele onderhandelingen gevoerd met het oog op een akkoord in vervroegde 

tweede lezing. Na zes trialoogrondes bereikte het onderhandelingsteam van het Parlement op 

19 april 2016 een akkoord met het voorzitterschap van de Raad. De tekst van het akkoord 

werd aan de Commissie vervoer en toerisme (TRAN) voorgelegd en op 12 juli 2016 

goedgekeurd. Op basis van de goedkeuring door TRAN heeft de voorzitter van TRAN in zijn 

brief aan de voorzitter van het Comité van permanente vertegenwoordigers (COREPER I) 

aangegeven dat hij de plenaire vergadering zal aanbevelen zonder wijzigingen in te stemmen 

met het standpunt van de Raad in eerste lezing, mits dit overeenkomt met het akkoord dat 

tussen de twee instellingen is bereikt. Na juridisch-linguïstische verificatie heeft de Raad op 

17 oktober 2016 zijn standpunt in eerste lezing goedgekeurd, in overeenstemming met het 

akkoord. 

Bij de vroegtijdige onderhandelingen in tweede lezing en raadplegingen met 

belanghebbenden stelde de rapporteur vast dat er nog steeds een overgangstermijn nodig is 

met het oog op de compensatie voor gelijkvloerse kruisingsinstallaties (klasse IV) omdat 

sommige lidstaten deze verordening nog steeds toepassen voor betaling van compensatie voor 

gelijkvloerse kruisingsinstallaties. In de toekomst kunnen de lidstaten de compensatie voor 

kosten van kruisingsinstallaties blijven betalen op grond van artikel 8 van Richtlijn 

2012/34/EU. Wellicht hebben zij evenwel tijd nodig om hun nationale wetgeving en 

administratieve bepalingen aan te passen teneinde rekening te houden met de intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 1192/69. 

De aanbeveling van de rapporteur luidt dan ook om met het voorstel van de Commissie tot 

intrekking van de verordening in te stemmen, met uitzondering van de bepalingen inzake de 

normalisatie van de rekeningstelsels voor onder bijlage IV bij die verordening vallende 

klasse-IV-gevallen. Die bepalingen moeten tot en met 31 december 2017 blijven gelden. 

Daardoor krijgen de lidstaten tijd om hun wetgeving aan te passen op het punt van de 

compensatie voor bepaalde kruisingsinstallaties. 
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De rapporteur wil benadrukken dat alle lidstaten zich aan de eerdere wetgevende handelingen 

moeten houden en de omzetting van richtlijn 2012/34/EU zonder verder uitstel ter hand 

moeten nemen. 

4. Aanbeveling 

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

interinstitutionele onderhandelingen bereikte akkoord, beveelt de rapporteur aan om hier 

zonder verdere wijzigingen mee in te stemmen. 
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