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Amendement 21
Frédéric Daerden

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het jongste decennium is het 
passagiersvervoer per spoor onvoldoende
gegroeid om een groter marktaandeel te 
verwerven ten opzichte van de auto en het 
vliegtuig. Het spoor blijft voor het 
passagiersvervoer in de Europese Unie 
steken op een marktaandeel van 6 %. Het 
passagiersvervoer is er niet in geslaagd in 
te spelen op de wijzigende behoeften 
inzake aanbod of kwaliteit.

(1) Het jongste decennium is het 
passagiersvervoer per spoor in de lidstaten 
van de EU-15 gemiddeld voldoende
gegroeid om een groter marktaandeel in de 
binnenlandse vervoermarkt te verwerven,
terwijl dit in het merendeel van de tussen 
2004 en 2007 tot de Unie toegetreden 
lidstaten niet het geval is. De ontwikkeling 
van het marktaandeel van het spoor 
vertoont geen correlatie met de bestaande 
bestuurlijke structuren.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot het marktaandeel van het spoor in het binnenlands vervoer meldt Eurostat 
de volgende cijfers: EU-15: 6,7% in 2001; 7,4% in 2010; nieuwe lidstaten: 7,4% in 2001; 
5,1% in 2010.Ook het aanbod en de kwaliteit hebben zich in tal van lidstaten positief 
ontwikkeld. In sommige lidstaten is het marktaandeel van het spoor gedaald, in andere was er 
sprake van een sterke toename. Last but not least is er geen correlatie en zijn er geen 
aanwijzingen voor een oorzakelijk verband tussen de bestaande bestuurlijke structuren en het 
marktaandeel.

Amendement 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)



PE519.766v01-00 4/35 AM\1004564NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Uit verschillende studies en 
enquêtes blijkt dat de spoorwegmarkt in 
de lidstaten die de binnenlandse markt 
voor passagiersvervoer hebben 
opengesteld. zoals Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk, is gegroeid en dat 
daar ook de tevredenheid van reizigers en 
personeel is toegenomen.

Or. en

Amendement 23
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij Richtlijn 2012/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
november 2012 tot instelling van één 
Europese spoorwegruimte is één Europese 
spoorwegruimte gecreëerd met 
gemeenschappelijke regels inzake het 
beheer van spoorwegondernemingen en 
infrastructuurbeheerders, de financiering 
van infrastructuur en gebruiksheffingen, de 
voorwaarden voor de toegang tot de 
spoorweginfrastructuur en -diensten en het 
regelgevend toezicht op de spoorwegmarkt. 
Nu al deze elementen beschikbaar zijn, kan 
de openstelling van de Europese 
spoorwegmarkt worden voltooid en het 
beheer van de infrastructuurbeheerders 
worden hervormd om de gelijke toegang 
tot de infrastructuur te waarborgen.

(3) Bij Richtlijn 2012/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
november 2012 tot instelling van één 
Europese spoorwegruimte is één Europese 
spoorwegruimte gecreëerd met 
gemeenschappelijke regels inzake het 
beheer van spoorwegondernemingen en 
infrastructuurbeheerders, de financiering 
van infrastructuur en gebruiksheffingen, de 
voorwaarden voor de toegang tot de 
spoorweginfrastructuur en -diensten en het 
regelgevend toezicht op de spoorwegmarkt. 
Nu al deze elementen beschikbaar zijn, kan 
de openstelling van de Europese 
spoorwegmarkt worden voltooid en het 
beheer van de infrastructuurbeheerders met 
het oog op de waarborging van gelijke 
toegang tot de infrastructuur worden 
hervormd teneinde de kwaliteit van de 
spoorwegdiensten in heel Europa te 
verbeteren en tegelijkertijd de sociale 
normen hoog te houden en goede 
arbeidsvoorwaarden te garanderen.
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Or. en

Amendement 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De openstelling van de 
binnenlandse markt voor 
passagiersvervoer zal een positief effect 
hebben op de werking van de Europese 
spoorwegmarkt, wat tot grotere flexibiliteit 
en ruimere mogelijkheden voor 
ondernemingen en passagiers zal leiden. 
Het spoorwegpersoneel zal eveneens van 
de openstelling profiteren, doordat het 
meer kansen zal krijgen om zijn diensten 
aan nieuwe marktdeelnemers aan te 
bieden. Ervaren werknemers kunnen voor 
de nieuwe marktdeelnemers toegevoegde 
waarde opleveren, wat betere 
arbeidsvoorwaarden tot gevolg heeft.

Or. en

Amendement 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De lidstaten zijn verantwoordelijk 
voor de organisatie van hun arbeidsmarkt 
voor spoorwegpersoneel. Zij dienen er 
echter voor te zorgen dat de wijze waarop 
de arbeidsmarkt is georganiseerd, geen 
afbreuk doet aan de kwaliteit van de 
dienstverlening. De Europese wetgeving 
voorziet reeds in een duidelijk kader voor 
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de bescherming van werknemers in de 
spoorwegsector.

Or. en

Amendement 26
Frédéric Daerden

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De oprichting van een 
coördinatiecomité moet een betere 
coördinatie tussen de 
infrastructuurbeheerders en 
spoorwegondernemingen waarborgen en 
bijdragen tot een efficiënt beheer en 
gebruik van de infrastructuur.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet zinvol om deze overweging in de definitieve versie van deze tekst op te nemen. Zij 
herinnert slechts aan de rendez-vous-clausule uit de herschikte richtlijn, die tot het huidige 
Commissievoorstel heeft geleid.

Amendement 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten dienen voorts te 
waarborgen dat alle functies die 
noodzakelijk zijn voor de duurzaamheid 
van de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur op coherente wijze 
door de infrastructuurbeheerder zelf 

(6) De lidstaten dienen voorts te 
waarborgen dat alle functies die 
noodzakelijk zijn voor de duurzaamheid 
van de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur op coherente wijze 
door de infrastructuurbeheerder zelf 
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worden beheerd. worden beheerd, hetgeen niet belet dat er 
in één lidstaat meerdere 
infrastructuurbeheerders kunnen zijn, die 
aparte spoorlijnen of delen daarvan 
beheren.

Or. pl

Motivering

De nieuwe formulering voor infrastructuurbeheerder die is opgenomen in de voorgestelde 
wijziging van art. 3, punt 2 van Richtlijn 2012/34/EU, kan twijfel oproepen over de 
mogelijkheid dat er meerdere infrastructuurbeheerders in één lidstaat zijn.

Amendement 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In verticaal geïntegreerde 
ondernemingen is de vereiste scheiding 
tussen de infrastructuurbeheerder en de 
spoorwegonderneming niet mogelijk. Een 
dergelijke structuur kan derhalve tot 
kruissubsidiëring leiden, wat afbreuk doet 
aan gelijke concurrentievoorwaarden en 
concurrentieverstoringen tot gevolg heeft.

Or. en

Amendement 29
Georges Bach

Voorstel voor richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dient voldoende flexibiliteit te 
worden geboden bij de vormgeving van 
hun netwerk, en wel zodanig dat zij een 
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optimale mix van open toegankelijke 
diensten en krachtens 
openbaredienstcontracten uitgevoerde 
diensten tot stand kunnen brengen. Doel 
is dat alle passagiers een gemakkelijk 
toegankelijke hoogstaande 
dienstverlening kunnen genieten. Hierbij 
dient evenwel rekening te worden 
gehouden met de heterogeniteit van de 
netwerken qua omvang en dichtheid 
alsook met de grote verschillen tussen de 
organisatiestructuren van nationale, 
lokale en regionale overheden en de 
uiteenlopende ervaringen van deze 
overheden met marktliberalisering.

Or. de

Amendement 30
Jutta Steinruck

Voorstel voor richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. de

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De toekenning van het recht op vrije 
toegang tot de spoorweginfrastructuur in 
alle lidstaten aan spoorwegondernemingen 
uit de Unie voor de exploitatie van 

(14) De toekenning van het recht op vrije 
toegang tot de spoorweginfrastructuur in 
alle lidstaten aan spoorwegondernemingen 
uit de Unie voor de exploitatie van 
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binnenlandse treinen kan een impact 
hebben op de organisatie en financiering 
van passagiersvervoersdiensten per spoor 
die op grond van een 
openbaredienstcontract worden verzekerd. 
De lidstaten dienen de mogelijkheid te 
krijgen het recht op toegang te beperken 
indien de uitoefening daarvan het 
economisch evenwicht van die 
openbaredienstcontracten in het gedrang 
zou brengen en wanneer de 
toezichthoudende instantie daarmee heeft 
ingestemd.

binnenlandse treinen kan een impact 
hebben op de organisatie en financiering 
van passagiersvervoersdiensten per spoor 
die op grond van een 
openbaredienstcontract worden verzekerd. 
De lidstaten dienen de mogelijkheid te 
krijgen het recht op toegang te beperken 
indien de uitoefening daarvan de kwaliteit 
van de dienstverlening en het 
dienstenaanbod in afgelegen gebieden of
het economisch evenwicht van die 
openbaredienstcontracten in het gedrang 
zou brengen en wanneer de 
toezichthoudende instantie daarmee heeft 
ingestemd.

Or. en

Amendement 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op verzoek van de belanghebbende 
partijen en op basis van een objectieve 
economische analyse dienen de 
toezichthoudende instanties de potentiële 
economische impact te beoordelen van op 
grond van de vrije toegang geplande 
binnenlandse passagiersdiensten op de 
bestaande openbaredienstcontracten.

(15) Op verzoek van de belanghebbende 
partijen en op basis van een objectieve 
economische analyse dienen de 
toezichthoudende instanties de potentiële 
economische impact van op grond van de 
vrije toegang geplande binnenlandse 
passagiersdiensten op de bestaande 
openbaredienstcontracten te beoordelen, 
alsook de potentiële economische impact 
van een nieuw of gewijzigd 
openbaredienstcontract op diensten die op 
grond van de vrije toegang worden 
verricht door spoorwegondernemingen 
waaraan krachtens artikel 10, lid 2, van 
deze richtlijn toegang tot 
spoorweginfrastructuur is verleend.

Or. en
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Motivering

De toezichthoudende instanties dienen ook de potentiële economische impact te beoordelen 
van een nieuw openbaredienstcontract of van de uitbreiding van de omvang van een bestaand 
openbaredienstcontract op een route waar een exploitant op grond van de vrije toegang een 
dienst verricht.

Amendement 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bij de beoordeling van de mate waarin 
het economisch evenwicht van een 
openbaredienstcontract in het gedrang 
komt, moet rekening worden gehouden met 
vooraf bepaalde criteria. Die criteria en de 
bijzonderheden van de te volgen procedure 
kunnen na verloop van tijd wijzigen, met 
name in het licht van door de 
toezichthoudende instanties, bevoegde 
instanties en spoorwegondernemingen 
opgedane ervaring en rekening houdend 
met de specifieke kenmerken van het 
binnenlands passagiersvervoer.

(17) Bij de beoordeling van de mate waarin 
het economisch evenwicht van een 
openbaredienstcontract of van een dienst 
verricht door een spoorwegonderneming 
waaraan krachtens artikel 10, lid 2, van 
deze richtlijn toegang tot 
spoorweginfrastructuur is verleend, in het 
gedrang komt, moet rekening worden 
gehouden met vooraf bepaalde criteria. Die 
criteria en de bijzonderheden van de te 
volgen procedure kunnen na verloop van 
tijd wijzigen, met name in het licht van 
door de toezichthoudende instanties, 
bevoegde instanties en 
spoorwegondernemingen opgedane 
ervaring en rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het binnenlands 
passagiersvervoer.

Or. en

Motivering

De toezichthoudende instanties dienen ook de potentiële economische impact te beoordelen 
van een nieuw openbaredienstcontract of van de uitbreiding van de omvang van een bestaand 
openbaredienstcontract op een route waar een exploitant op grond van de vrije toegang een 
dienst verricht.

Amendement 34
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Bij de beoordeling van de mate 
waarin de kwaliteit van de dienstverlening 
in het kader van een 
openbaredienstcontract in het gedrang 
komt door een op grond van de vrije 
toegang op hetzelfde spoornet verrichte 
dienst, moeten de toezichthoudende 
instanties rekening houden met de 
gevolgen voor het net, het onderhoud van 
de verbindingen en de stiptheid, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van de diensten die in 
het kader van het openbaredienstcontract 
worden verleend.

Or. en

Amendement 35
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om spoorvervoerdiensten 
aantrekkelijker te maken voor passagiers, 
moeten de lidstaten 
spoorwegondernemingen die binnenlandse 
passagiersvervoer per spoor verzekeren 
ertoe kunnen verplichten mee te werken 
aan een gemeenschappelijk systeem voor 
informatieverstrekking en geïntegreerde 
ticketting voor de verkoop van tickets, 
doorgaande tickets en boekingen. Indien 
een dergelijk systeem wordt opgezet, moet 
erop worden toegezien dat het geen 
marktverstoring of discriminatie tussen 
spoorwegondernemingen teweegbrengt.

(19) Om spoorvervoerdiensten 
aantrekkelijker te maken voor passagiers, 
moeten de lidstaten 
spoorwegondernemingen die binnenlandse 
passagiersvervoer per spoor verzekeren 
ertoe verplichten mee te werken aan een 
gemeenschappelijk systeem voor 
informatieverstrekking en geïntegreerde 
ticketting voor de verkoop van tickets, 
doorgaande tickets en boekingen, waarbij 
ook met alle sociale vereisten rekening 
wordt gehouden. De ticketdienst mag geen 
drempels opwerpen voor personen met 
een handicap, ouderen, gezinnen of 
mensen met specifieke behoeften.
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Or. en

Amendement 36
Frédéric Daerden

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De Commissie dient de impact 
van deze richtlijn op de ontwikkeling van 
de arbeidsmarkt voor spoorwegpersoneel 
te onderzoeken.

Or. en

Motivering

Deze voorgestelde overweging is geënt op amendement 12 van het ontwerpverslag van de 
rapporteur van de commissie TRAN, waarmee wordt beoogd de Commissie te verplichten het 
effect van deze richtlijn voor het spoorwegpersoneel te analyseren. Een dergelijke analyse 
moet evenwel van toepassing zijn op alle spoorwegpersoneel (niet alleen treinpersoneel) en 
moet de nodige speelruimte bieden wat betreft de eventueel door de Commissie voor te stellen 
follow-upmaatregelen.

Amendement 37
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Spoorwegondernemingen en 
infrastructuurbeheerders moeten in het 
kader van hun veiligheidscultuur voor een 
"cultuur van eerlijkheid" zorgen om hun 
personeelsleden actief aan te moedigen 
veiligheidsgerelateerde ongevallen, 
incidenten en bijna-ongelukken te 
melden, waarbij moet worden 
gewaarborgd dat zij niet worden gestraft 
of gediscrimineerd. Een cultuur van 
eerlijkheid stelt de spoorwegsector in staat 
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lessen te trekken uit ongevallen, 
incidenten en bijna-ongelukken om zo de 
veiligheid op het spoor voor werknemers 
en reizigers te bevorderen.

Or. en

Amendement 38
Georges Bach

Voorstel voor richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis. De naleving van de voorschriften 
inzake werk- en rusttijden voor 
treinbestuurders is essentieel voor de 
veiligheid op het spoor en voor eerlijke 
concurrentie. Op een open Europese 
spoorwegmarkt met steeds meer 
grensoverschrijdende activiteiten moet de 
naleving van de werk- en rusttijden 
worden gecontroleerd en gehandhaafd. 
De nationale veiligheidsautoriteiten 
moeten tot taak hebben deze voorschriften 
te controleren en te handhaven; de 
Commissie moet voorschriften en 
verplichte regelmatige controles 
voorstellen. Dit is echter slechts mogelijk 
met elektronische boordapparatuur die de 
werk- en rusttijden van treinbestuurders 
registreert.

Or. de

Amendement 39
Jutta Steinruck

Voorstel voor richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis. De Commissie ondersteunt en 
bevordert met het oog op de voltooiing van 
één interne Europese spoorwegruimte en 
de mededinging in de sector de sociale 
dialoog op EU-niveau actief teneinde 
ervoor te zorgen dat het 
spoorwegpersoneel beschermd is tegen 
ongewenste gevolgen van 
marktliberalisering, alsook om 
gezamenlijke antwoorden te ontwikkelen 
op uitdagingen die voortvloeien uit de 
tenuitvoerlegging van het vierde 
spoorwegpakket. In dit verband moet met 
name rekening gehouden worden met de 
effecten die de wijziging zal hebben op de 
mentale en sociale belasting van de 
betrokken werknemers.

Or. de

Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De openstelling van de markt voor 
passagiersvervoer per spoor alsook de 
ontwikkeling van één Europese 
spoorwegruimte mag in geen geval leiden 
tot een verslechtering van de sociale 
omstandigheden van de werknemers in de 
sector noch sociale dumping als gevolg 
hebben. Hiervoor moeten voorwaarden 
voor de openstelling van de markten, 
waaronder met name de toepassing door 
de lidstaten van collectieve 
arbeidsovereenkomsten die op hun 
grondgebied van toepassing zijn, worden 
ingevoerd.
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Or. fr

Amendement 41
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 ter. De Commissie waarborgt de 
volledige en correcte tenuitvoerlegging 
van de bepalingen van Richtlijn 
2005/47/EG van de Raad van 18 juli 2005 
betreffende de overeenkomst tussen de 
Gemeenschap van Europese Spoorwegen 
(CER) en de Europese Federatie van 
Vervoerswerknemers (ETF) inzake 
bepaalde aspecten van de 
arbeidsvoorwaarden voor mobiele 
werknemers die interoperabele 
grensoverschrijdende diensten in de 
spoorwegsector verrichten, en met name 
de veiligheid van deze werknemers.

Or. de

Amendement 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor richtlijn
Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 quater. De naleving van de 
voorschriften inzake werk-, rij- en 
rusttijden voor treinbestuurders is 
essentieel voor de veiligheid op het spoor 
en voor eerlijke concurrentie. Op een 
open Europese spoorwegmarkt met steeds 
meer grensoverschrijdende activiteiten 
moet de naleving van de rij- en rusttijden 
worden gecontroleerd en gehandhaafd. 
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De nationale veiligheidsautoriteiten 
moeten tot taak hebben deze voorschriften 
te controleren en te handhaven; de 
Commissie moet voorschriften en 
verplichte regelmatige controles 
voorstellen. Dit is echter slechts mogelijk 
met elektronische boordapparatuur die de 
rij- en rusttijden van treinbestuurders 
registreert.

Or. de

Amendement 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor richtlijn
Overweging 19 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 quinquies. Met het oog op de 
ontwikkeling van één Europese 
spoorwegruimte en de verdere 
openstelling van het spoorverkeer moeten 
de lidstaten, om sociale dumping en 
oneerlijke concurrentie te vermijden, 
onverminderd het nationaal recht en de 
reeds geldende loonakkoorden, 
representatieve, door de sociale partners 
overeengekomen loonakkoorden 
toepassen.

Or. de

Amendement 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor richtlijn
Overweging 19 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 sexies. Binnen de spoorwegsector is het 
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treinpersoneel een beroepsgroep die taken 
verricht die van belang zijn voor de 
veiligheid. Traditioneel voert het 
treinpersoneel binnen het 
spoorwegsysteem operationele 
veiligheidstaken uit en is het 
verantwoordelijk voor het comfort en de 
veiligheid van de treinpassagiers. Een 
soortgelijke certificatie als de certificatie 
van treinbestuurders is nuttig om een 
hoog niveau van kwalificaties en 
bekwaamheid te garanderen en het belang 
van deze beroepsgroepen voor veilige 
spoorwegdiensten te erkennen, maar ook 
om de mobiliteit van de werknemers te 
bevorderen.

Or. de

Amendement 45
Jutta Steinruck

Voorstel voor richtlijn
Overweging 19 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 septies. De Commissie dient de impact 
van deze richtlijn op de ontwikkeling van 
de arbeidsmarkt voor treinpersoneel te 
onderzoeken en nieuwe wetgeving uit te 
vaardigen inzake de certificatie van 
dergelijk treinpersoneel.

Or. de

Amendement 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 3 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

”infrastructuurbeheerder” een instantie of 
onderneming die belast is met de 
ontwikkeling, de exploitatie en het 
onderhoud van spoorweginfrastructuur op 
een netwerk; de ontwikkeling omvat de 
netwerkplanning, de financiële en 
investeringsplanning alsmede de bouw en 
verbetering van infrastructuur; de 
exploitatie van de infrastructuur omvat alle 
aspecten van de procedure voor de 
toewijzing van treinpaden, met inbegrip 
van de vaststelling en beoordeling van de 
beschikbaarheid en de toewijzing van 
individuele paden, verkeersbeheer en de 
inning van gebruiksheffingen, met inbegrip 
van de vaststelling en inning van die 
heffingen; onderhoud omvat de 
vernieuwing van infrastructuur en andere 
activiteiten voor het beheer van de activa;"

”infrastructuurbeheerder” een instantie of 
onderneming die met name belast is met de 
ontwikkeling, de exploitatie en het 
onderhoud van spoorweginfrastructuur op 
een netwerk; de ontwikkeling omvat de 
netwerkplanning, de financiële en 
investeringsplanning alsmede de bouw en 
verbetering van infrastructuur; de 
exploitatie van de infrastructuur omvat alle 
aspecten van de procedure voor de 
toewijzing van treinpaden, met inbegrip 
van de vaststelling en beoordeling van de 
beschikbaarheid en de toewijzing van 
individuele paden, verkeersbeheer en de 
inning van gebruiksheffingen, met inbegrip 
van de vaststelling en inning van die 
heffingen; onderhoud omvat de 
vernieuwing van infrastructuur en andere 
activiteiten voor het beheer van de activa;"

Or. pl

Motivering

In de nieuwe definitie voor “infrastructuurbeheerder” is de functie van 
infrastructuurbeheerder nader gespecificeerd, onder andere door het schrappen van de 
formulering “met name” uit de huidige definitie, waardoor de nieuwe functiecategorie voor 
infrastructuurbeheerder een gesloten categorie wordt.

Amendement 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Punt 5 wordt geschrapt; Schrappen

Or. pl
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Motivering

Het schrappen van de definitie betreffende de internationale passagiersvervoersdienst is 
problematisch voor landen die een spoorweggrens delen met een derde land. Het risico 
bestaat dat er een maas in de wetgeving ontstaat.

Amendement 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Artikel 6, lid 2, wordt geschrapt; 2; Schrappen

Or. pl

Motivering

Schrappen van het voorschrift dat de mogelijkheid biedt om binnen eenzelfde onderneming 
afzonderlijke afdelingen infrastructuurbeheer en exploitatie op te richten en toch aan de 
vereiste boekhoudkundige scheiding te voldoen, gaat te ver. Schrappen van dit voorschrift zou 
vergaande negatieve gevolgen (administratieve, financiële, juridische en sociale) kunnen 
hebben voor vele spoorwegondernemingen die efficiënt en effectief opereren op de EU-markt.

Amendement 49
Jutta Steinruck

Voorstel voor richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. [...] Schrappen
__________________
10 PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

Or. de
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Amendement 50
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 – punt 2
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waarborgen dat het eenzelfde 
natuurlijke of rechtspersoon niet wordt 
toegestaan:

De lidstaten waarborgen dat het eenzelfde 
natuurlijke of rechtspersoon niet wordt 
toegestaan, al dan niet rechtstreeks:

Or. fr

Amendement 51
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de leden te benoemen van de raad van 
toezicht, raad van bestuur of de instanties 
die een infrastructuurbeheerder juridisch 
vertegenwoordigen en tegelijk directe of 
indirecte zeggenschap uit te oefenen, 
financiële belangen te hebben in of rechten 
te hebben over een spoorwegonderneming;

de leden te benoemen van de raad van 
toezicht, raad van bestuur, de directie, de 
raad van beheer of de instanties die een 
infrastructuurbeheerder juridisch 
vertegenwoordigen en tegelijk directe of 
indirecte zeggenschap uit te oefenen, 
financiële belangen te hebben in of rechten 
te hebben over een spoorwegonderneming;

Or. fr

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 – punt 3
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de in lid 2 bedoelde persoon een 
lidstaat of een andere overheidsinstantie is, 
worden twee afzonderlijke en juridisch 
gescheiden overheidsinstanties die controle 
of andere in lid 2 genoemde rechten 
uitoefenen over enerzijds een 
infrastructuurbeheerder en anderzijds een 
spoorwegonderneming voor de toepassing 
van dit artikel geacht niet dezelfde persoon 
of personen te zijn.

Wanneer de in lid 2 bedoelde persoon een 
lidstaat of een andere overheidsinstantie is, 
worden twee afzonderlijke en juridisch 
gescheiden onafhankelijke 
overheidsinstanties die controle of andere 
in lid 2 genoemde rechten uitoefenen over 
enerzijds een infrastructuurbeheerder en 
anderzijds een spoorwegonderneming voor 
de toepassing van dit artikel geacht niet 
dezelfde persoon of personen te zijn.

Or. fr

Amendement 53
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er geen belangenconflict ontstaat en 
de vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige informatie wordt gewaarborgd, 
mag de infrastructuurbeheerder specifieke 
werkzaamheden voor de ontwikkeling, 
vernieuwing of het onderhoud van het net, 
waarover hij de beslissingsbevoegdheid 
blijft bezitten, laten uitvoeren door 
spoorwegondernemingen of andere 
instanties die onder toezicht van de 
infrastructuurbeheerder handelen.

Indien er geen belangenconflict ontstaat en 
de vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige informatie wordt gewaarborgd, 
mag de infrastructuurbeheerder specifieke 
werkzaamheden voor de ontwikkeling, 
vernieuwing of het onderhoud van het net, 
waarover hij de beslissingsbevoegdheid 
blijft bezitten, laten uitvoeren door 
spoorwegondernemingen of andere 
instanties die onder toezicht van de 
infrastructuurbeheerder handelen. Voor 
deze vormen van uitbesteding worden de 
mededingingsregels en, in voorkomend 
geval, de regels van overheidsopdrachten 
nageleefd. De infrastructuurbeheerder 
blijft verantwoordelijk voor de uitbestede 
werkzaamheden.

Or. fr
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Amendement 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – lid 5
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de infrastructuurbeheerder op het 
ogenblik waarop deze richtlijn in werking 
treedt deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerde onderneming, kunnen de 
lidstaten besluiten de leden 2, 3 en 4 van 
dit artikel niet toe te passen. In dat geval 
waarborgen de betrokken lidstaten dat de
infrastructuurbeheerder alle in artikel 3, 
punt 2, bedoelde functies uitoefent en dat 
zijn besluitvorming en organisatie 
volledig onafhankelijk zijn van alle 
spoorwegondernemingen overeenkomstig 
de in de artikelen 7 bis, 7 ter en 7 quater 
vastgestelde eisen.

Schrappen

Or. en

Motivering

In verticaal geïntegreerde ondernemingen is de vereiste scheiding tussen de 
infrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming niet mogelijk en kan de volledige 
transparantie van de financiële stromen niet worden gewaarborgd. Een institutionele 
scheiding is daarom de enige oplossing voor de totstandbrenging van een goed 
functionerende Europese spoorwegmarkt.

Amendement 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – punt 5
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de infrastructuurbeheerder op het 
ogenblik waarop deze richtlijn in werking 
treedt deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerde onderneming, kunnen de 
lidstaten besluiten de leden 2, 3 en 4 van 
dit artikel niet toe te passen. In dat geval 
waarborgen de betrokken lidstaten dat de 
infrastructuurbeheerder alle in artikel 3, 
punt 2, bedoelde functies uitoefent en dat 
zijn besluitvorming en organisatie volledig 
onafhankelijk zijn van alle 
spoorwegondernemingen overeenkomstig 
de in de artikelen 7 bis, 7 ter en 7 quater 
vastgestelde eisen."

Indien de infrastructuurbeheerder deel 
uitmaakt van een verticaal geïntegreerde 
onderneming, kunnen de lidstaten besluiten 
de leden 2, 3 en 4 van dit artikel niet toe te 
passen. In dat geval waarborgen de 
betrokken lidstaten dat de 
infrastructuurbeheerder alle in artikel 3, 
punt 2, bedoelde functies uitoefent en dat 
zijn besluitvorming en organisatie volledig 
onafhankelijk zijn van alle 
spoorwegondernemingen overeenkomstig 
de in de artikelen 7 bis, 7 ter en 7 quater 
vastgestelde eisen."

Or. pl

Motivering

De lidstaten moeten ook in de toekomst de mogelijkheid hebben om te kiezen voor scheiding 
van de infrastructuurbeheerder van de spoorwegondernemingen of voor een geïntegreerde 
structuur.

Amendement 56
Frédéric Daerden

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EU
Artikelen 7 bis t/m 7 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. [...] Schrappen
__________________
12 PB L 51 van 23.2.2012, blz. 51.

Or. en

Amendement 57
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 4 – punt 1
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waarborgen dat de 
infrastructuurbeheerder als instantie 
juridisch is gescheiden van elke 
spoorwegonderneming of holding die 
zeggenschap uitoefent over dergelijke 
ondernemingen en van alle andere 
juridische entiteiten van verticaal 
geïntegreerde ondernemingen.

De lidstaten waarborgen dat de 
infrastructuurbeheerder als instantie 
juridisch is gescheiden en onafhankelijk is 
van elke spoorwegonderneming of holding 
die zeggenschap uitoefent over dergelijke 
ondernemingen en van alle andere 
juridische entiteiten van verticaal 
geïntegreerde ondernemingen.

Or. fr

Amendement 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
infrastructuurbeheerders voor elk netwerk 
een coördinatiecomité oprichten en 
organiseren. Minstens de volgende partijen 
kunnen lid worden van dit comité: de 
infrastructuurbeheerder, bekende 
aanvragers als bedoeld in artikel 8, lid 3, 
en, op hun verzoek, potentiële aanvragers, 
de representatieve organisaties van 
spoorwegondernemingen, 
vertegenwoordigers van de gebruikers van 
goederen- en passagiersvervoerdiensten en, 
indien van toepassing, regionale en lokale 
autoriteiten. Vertegenwoordigers van de 
lidstaat en de toezichthoudende instantie 
worden als waarnemers uitgenodigd op de 
vergaderingen van het coördinatiecomité.

De lidstaten zien erop toe dat 
infrastructuurbeheerders voor elk netwerk 
een coördinatiecomité oprichten en 
organiseren. De volgende partijen kunnen 
lid worden van dit comité: de 
infrastructuurbeheerder, bekende 
aanvragers als bedoeld in artikel 8, lid 3, 
en, op hun verzoek, potentiële aanvragers, 
de representatieve organisaties van 
spoorwegondernemingen, 
vertegenwoordigers van de gebruikers van 
goederen- en passagiersvervoerdiensten en, 
indien van toepassing, regionale en lokale 
autoriteiten. Vertegenwoordigers van de 
lidstaat en de toezichthoudende instantie 
worden als waarnemers uitgenodigd op de 
vergaderingen van het coördinatiecomité.
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Or. en

Amendement 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen het recht tot het 
invoeren van nieuwe of gewijzigde, in het 
kader van openbaredienstcontracten te 
verlenen diensten beperken wanneer de 
nieuwe of gewijzigde 
openbaredienstcontracten het economisch 
evenwicht van de bestaande diensten in 
het gedrang brengen die worden verricht 
door spoorwegondernemingen waaraan 
krachtens artikel 10, lid 2, van deze 
richtlijn toegang tot 
spoorweginfrastructuur is verleend. 

Or. en

Motivering

De lidstaten kunnen het recht tot het invoeren van nieuwe of gewijzigde 
openbaredienstcontracten beperken indien de toezichthoudende instantie aantoont dat 
dergelijke contracten potentieel een economische impact hebben op een dienst die door een 
exploitant op grond van de vrije toegang wordt verricht.

Amendement 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te bepalen of het economisch 
evenwicht van een openbaredienstcontract 
in het gedrang komt, wordt door de 
toezichthoudende instantie(s) als bedoeld 
in artikel 55 een objectieve economische 
analyse gemaakt en een besluit genomen 
op basis van vooraf bepaalde criteria. Zij 
formuleren hun oordeel na de indiening 
van een verzoek door één van de volgende 
partijen binnen een maand na de 
bekendmaking van een geplande 
passagiersvervoersdienst als bedoeld in 
artikel 38, lid 4:

Om te bepalen of het economisch 
evenwicht van een openbaredienstcontract 
in het gedrang komt of dat in het geval van 
de invoering van een nieuw 
openbaredienstcontract of de wijziging 
van een bestaand openbaredienstcontract 
het economisch evenwicht van een dienst 
in het gedrang komt die wordt verricht 
door een spoorwegonderneming waaraan 
krachtens artikel 10, lid 2, van deze 
richtlijn toegang tot 
spoorweginfrastructuur is verleend, wordt 
door de toezichthoudende instantie(s) als 
bedoeld in artikel 55 een objectieve 
economische analyse gemaakt en een 
besluit genomen op basis van vooraf 
bepaalde criteria. Zij formuleren hun 
oordeel na de indiening van een verzoek 
door één van de volgende partijen binnen 
een maand na de bekendmaking van een 
geplande passagiersvervoersdienst als 
bedoeld in artikel 38, lid 4:

Or. en

Motivering

De toezichthoudende instanties dienen ook de potentiële economische impact te beoordelen 
van een nieuw openbaredienstcontract of van de uitbreiding van de omvang van een bestaand 
openbaredienstcontract op een route waar een exploitant op grond van de vrije toegang een 
dienst verricht.

Amendement 61
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te bepalen of het economisch Om te bepalen of het economisch 
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evenwicht van een openbaredienstcontract 
in het gedrang komt, wordt door de 
toezichthoudende instantie(s) als bedoeld 
in artikel 55 een objectieve economische 
analyse gemaakt en een besluit genomen 
op basis van vooraf bepaalde criteria. Zij 
formuleren hun oordeel na de indiening 
van een verzoek door één van de volgende 
partijen binnen een maand na de 
bekendmaking van een geplande 
passagiersvervoersdienst als bedoeld in 
artikel 38, lid 4:

evenwicht, de beschikbaarheid of de 
kwaliteit van een openbaredienstcontract in 
het gedrang komt, wordt door de 
toezichthoudende instantie(s) als bedoeld 
in artikel 55 een objectieve economische, 
sociale en milieuanalyse, met inbegrip 
van een analyse van de 
arbeidsvoorwaarden, gemaakt en een 
besluit genomen op basis van vooraf 
bepaalde criteria. Zij formuleren hun 
oordeel na de indiening van een verzoek 
door één van de volgende partijen binnen 
een maand na de bekendmaking van een 
geplande passagiersvervoersdienst als 
bedoeld in artikel 38, lid 4:

Or. en

Amendement 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b – punt d bis (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de spoorwegonderneming waaraan 
krachtens artikel 10, lid 2, van deze 
richtlijn toegang tot 
spoorweginfrastructuur is verleend.

Or. en

Motivering

De toezichthoudende instanties dienen ook de potentiële economische impact te beoordelen 
van een nieuw openbaredienstcontract of van de uitbreiding van de omvang van een bestaand 
openbaredienstcontract op een route waar een exploitant op grond van de vrije toegang een 
dienst verricht.

Amendement 63
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter c – punt d
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 11 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de spoorwegonderneming die toegang 
wenst.

de spoorwegonderneming die toegang 
wenst of waaraan krachtens artikel 10, lid 
2, van deze richtlijn toegang tot 
spoorweginfrastructuur is verleend.

Or. en

Motivering

De toezichthoudende instanties dienen ook de potentiële economische impact te beoordelen 
van een nieuw openbaredienstcontract of van de uitbreiding van de omvang van een bestaand 
openbaredienstcontract op een route waar een exploitant op grond van de vrije toegang een 
dienst verricht.

Amendement 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter c
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de toezichthoudende instantie 
besluit dat het economisch evenwicht van 
een dienst verricht door een 
spoorwegonderneming waaraan 
krachtens artikel 10, lid 2, van deze 
richtlijn toegang tot 
spoorweginfrastructuur is verleend, door 
het geplande nieuwe of gewijzigde 
openbaredienstcontract in het gedrang 
komt, vermeldt zij mogelijke aanpassingen 
van het contract of doet zij aanbevelingen 
voor de schadeloosstelling van de 
betrokken spoorwegonderneming.
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Or. en

Motivering

De toezichthoudende instanties dienen ook de potentiële economische impact te beoordelen 
van een nieuw openbaredienstcontract of van de uitbreiding van de omvang van een bestaand 
openbaredienstcontract op een route waar een exploitant op grond van de vrije toegang een 
dienst verricht.

Amendement 65
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – lid 1
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 13 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd Verordening (EG) nr. 
1371/2007 en Richtlijn 2010/40/EU 
kunnen de lidstaten 
spoorwegondernemingen die binnenlandse 
passagiersdiensten exploiteren ertoe 
verplichten aan te sluiten bij een 
gemeenschappelijk systeem voor 
informatieverstrekking en geïntegreerde 
ticketting met het oog op het aanbieden van 
doorgaande tickets en boekingen of kunnen 
zij bevoegde instanties de opdracht geven 
een dergelijk systeem op te zetten. Indien 
een dergelijk systeem wordt opgezet, zien 
de lidstaten erop toe dat het geen 
marktverstoring of discriminatie tussen 
spoorwegondernemingen teweegbrengt en 
dat het wordt beheerd door een publieke of 
particuliere juridische entiteit of door een 
samenwerkingsverband van alle 
spoorwegondernemingen die 
passagiersdiensten exploiteren.

Onverminderd Verordening (EG) nr. 
1371/2007 en Richtlijn 2010/40/EU 
verplichten de lidstaten 
spoorwegondernemingen die binnenlandse 
passagiersdiensten exploiteren ertoe aan te 
sluiten bij een gemeenschappelijk systeem 
voor informatieverstrekking en 
geïntegreerde ticketting met het oog op het 
aanbieden van doorgaande tickets en 
boekingen of kunnen zij bevoegde 
instanties de opdracht geven een dergelijk 
systeem op te zetten. Indien een dergelijk 
systeem wordt opgezet, zien de lidstaten 
erop toe dat het geen marktverstoring of 
discriminatie tussen 
spoorwegondernemingen teweegbrengt en 
dat het wordt beheerd door een publieke of 
particuliere juridische entiteit of door een 
samenwerkingsverband van alle 
spoorwegondernemingen die 
passagiersdiensten exploiteren.

Or. en
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Amendement 66
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Artikel 19, letter d), van de richtlijn 
wordt als volgt gewijzigd: 
"d) niet zijn veroordeeld wegens ernstige 
of herhaalde inbreuken op verplichtingen 
die voortvloeien uit het sociaal recht of uit 
het arbeidsrecht, met inbegrip van 
verplichtingen uit de wetten inzake 
arbeidsbescherming en collectieve 
arbeidsovereenkomsten, of, in het geval 
van ondernemingen die 
grensoverschrijdend goederenvervoer 
wensen te verrichten waarvoor 
douaneprocedures gelden, uit de 
douaneregelgeving."

Or. sv

Amendement 67
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 ter (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Aan artikel 19 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"e) zich ertoe hebben verbonden om 
overeenkomstig de gangbare praktijken in 
de lidstaten collectieve 
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arbeidsovereenkomsten toe te passen die 
algemeen geldig of gebruikelijk zijn in 
een branche in de lidstaten waar de 
onderneming van plan is haar 
bedrijfsactiviteiten te verrichten."

Or. sv

Amendement 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een aanvrager voornemens is 
infrastructuurcapaciteit aan te vragen met 
het oog op de exploitatie van een nieuwe 
passagiersvervoersdienst, stelt hij de 
infrastructuurbeheerders en de betrokken 
toezichthoudende instanties daar uiterlijk 
18 maanden voor de aanvang van de 
dienstregeling waarvoor treinpaden worden 
aangevraagd van in kennis. Om de 
betrokken toezichthoudende instanties in 
staat te stellen de potentiële economische 
impact op een bestaand 
openbaredienstcontract te beoordelen, zien 
de toezichthoudende instanties erop toe dat 
elke bevoegde instantie die een contract 
voor passagiersvervoer per spoor op de in 
het openbaredienstcontract bepaalde route 
heeft gegund, iedere andere 
belanghebbende bevoegde instantie die het 
recht heeft de toegang uit hoofde van 
artikel 11 te beperken en de 
spoorwegondernemingen die het 
openbaredienstcontract op de route van 
deze passagiersvervoersdienst uitvoeren, 
onverwijld en uiterlijk binnen vijf dagen op 
de hoogte worden gebracht.

Wanneer een aanvrager voornemens is 
infrastructuurcapaciteit aan te vragen met 
het oog op de exploitatie van een nieuwe 
passagiersvervoersdienst overeenkomstig 
artikel 10, lid 2, van deze richtlijn of de 
exploitatie van een dienst op grond van 
een nieuw of gewijzigd 
openbaredienstcontract, stelt hij de 
infrastructuurbeheerders en de betrokken 
toezichthoudende instanties daar uiterlijk 
18 maanden voor de aanvang van de 
dienstregeling waarvoor treinpaden worden 
aangevraagd van in kennis. Om de 
betrokken toezichthoudende instanties in 
staat te stellen de potentiële economische 
impact op een bestaand 
openbaredienstcontract of op een dienst 
verricht door een spoorwegonderneming 
waaraan krachtens artikel 10, lid 2, van 
deze richtlijn toegang tot 
spoorweginfrastructuur is verleend te 
beoordelen, zien de toezichthoudende 
instanties erop toe dat elke bevoegde 
instantie die een contract voor 
passagiersvervoer per spoor op de in het 
openbaredienstcontract bepaalde route of 
een nieuw of gewijzigd 
openbaredienstcontract op een op grond 
van de vrije toegang bepaalde route heeft 
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gegund, iedere andere belanghebbende 
bevoegde instantie die het recht heeft de 
toegang uit hoofde van artikel 11 te 
beperken en de spoorwegondernemingen 
die het openbaredienstcontract op de route 
van deze passagiersvervoersdienst 
uitvoeren of een dienst krachtens artikel 
10, lid 2, van deze richtlijn verrichten, 
onverwijld en uiterlijk binnen vijf dagen op 
de hoogte worden gebracht.

Or. en

Motivering

De toezichthoudende instanties dienen ook de potentiële economische impact te beoordelen 
van een nieuw openbaredienstcontract of van de uitbreiding van de omvang van een bestaand 
openbaredienstcontract op een route waar een exploitant op grond van de vrije toegang een 
dienst verricht.

Amendement 69
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een aanvrager voornemens is 
infrastructuurcapaciteit aan te vragen met 
het oog op de exploitatie van een nieuwe 
passagiersvervoersdienst, stelt hij de 
infrastructuurbeheerders en de betrokken 
toezichthoudende instanties daar uiterlijk 
18 maanden voor de aanvang van de 
dienstregeling waarvoor treinpaden worden 
aangevraagd van in kennis. Om de 
betrokken toezichthoudende instanties in 
staat te stellen de potentiële economische 
impact op een bestaand 
openbaredienstcontract te beoordelen, zien 
de toezichthoudende instanties erop toe dat 
elke bevoegde instantie die een contract 
voor passagiersvervoer per spoor op de in 

Wanneer een aanvrager voornemens is 
infrastructuurcapaciteit aan te vragen met 
het oog op de exploitatie van een nieuwe 
passagiersvervoersdienst, stelt hij de 
infrastructuurbeheerders en de betrokken 
toezichthoudende instanties daar uiterlijk 
18 maanden voor de aanvang van de 
dienstregeling waarvoor treinpaden worden 
aangevraagd van in kennis. Om de 
betrokken toezichthoudende instanties in 
staat te stellen de potentiële economische, 
sociale en milieu-impact op een bestaand 
openbaredienstcontract te beoordelen, zien 
de toezichthoudende instanties erop toe dat 
elke bevoegde instantie die een contract 
voor passagiersvervoer per spoor op de in 
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het openbaredienstcontract bepaalde route 
heeft gegund, iedere andere 
belanghebbende bevoegde instantie die het 
recht heeft de toegang uit hoofde van 
artikel 11 te beperken en de 
spoorwegondernemingen die het 
openbaredienstcontract op de route van 
deze passagiersvervoersdienst uitvoeren, 
onverwijld en uiterlijk binnen vijf dagen op 
de hoogte worden gebracht.

het openbaredienstcontract bepaalde route 
heeft gegund, iedere andere 
belanghebbende bevoegde instantie die het 
recht heeft de toegang uit hoofde van 
artikel 11 te beperken en de 
spoorwegondernemingen die het 
openbaredienstcontract op de route van 
deze passagiersvervoersdienst uitvoeren, 
onverwijld en uiterlijk binnen vijf dagen op 
de hoogte worden gebracht.

Or. en

Amendement 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 63 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2024 onderzoekt 
de Commissie de gevolgen van deze 
richtlijn op de spoorwegsector en dient zij 
bij het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's een verslag 
in over de tenuitvoerlegging daarvan.

Uiterlijk op 31 december 2020 onderzoekt 
de Commissie de gevolgen van deze 
richtlijn op de spoorwegsector en dient zij 
bij het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's een verslag 
in over de tenuitvoerlegging daarvan.

Or. en

Amendement 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 63 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2020 onderzoekt de Commissie 
ook of de organisatie van de nationale 
arbeidsmarkt een belemmering vormt 
voor de verdere openstelling of integratie 
van de markt of afbreuk doet aan de 
kwaliteit van de aan de klanten verleende 
diensten. Indien nodig stelt de Commissie 
nieuwe wetgevingsmaatregelen voor om 
gelijke concurrentievoorwaarden voor alle 
spoorwegondernemingen te waarborgen.

Or. en

Amendement 72
Frédéric Daerden

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 63 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Aan artikel 63, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
De Commissie onderzoekt uiterlijk 18 
maanden na inwerkingtreding van deze 
richtlijn de impact ervan op de 
ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor 
spoorwegpersoneel.

Or. en

Motivering

Dit voorgestelde amendement is geënt op amendement 35 van het ontwerpverslag van de 
rapporteur van de commissie TRAN, waarmee wordt beoogd de Commissie te verplichten het 
effect van deze richtlijn voor het spoorwegpersoneel te analyseren. Een dergelijke analyse 
moet evenwel van toepassing zijn op alle spoorwegpersoneel (niet alleen treinpersoneel) en 
moet de nodige speelruimte bieden wat betreft de eventueel door de Commissie voor te stellen 
follow-upmaatregelen.
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Amendement 73
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de tekst van de belangrijke 
bepalingen van nationaal recht die zij op 
het onder deze richtlijn vallende gebied 
vaststellen.

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de tekst van de belangrijke 
bepalingen van nationaal recht die zij op 
het onder deze richtlijn vallende gebied 
vaststellen. De Commissie stelt jaarlijks 
een samenvatting hiervan op en maakt 
deze, in alle werktalen, over aan de Raad 
en het Parlement.

Or. fr

Amendement 74
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

1. Deze richtlijn treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De richtlijn is binnen drie maanden na 
inwerkingtreding beschikbaar in 
geconsolideerde vorm.

Or. fr


