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Amendement 14
Jean-Jacob Bicep

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 
worden hervormd om het aandeel van het 
spoor te vergroten en de kwaliteit van de 
verstrekte spoorvervoerdiensten te 
verbeteren.

Or. fr

Amendement 15
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op grond van Richtlijn 2012/34/EU 
dient de Commissie, waar nodig 
wetgevingshandelingen voor te stellen in 
verband met de openstelling van de 
binnenlandse markt voor 

Schrappen
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passagiersvervoer en, met het oog op de 
totstandbrenging van passende 
voorwaarden om, voortbouwend op de 
bestaande vereisten inzake scheiding 
tussen infrastructuurbeheer en 
vervoersverrichtingen, de niet-
discriminerende toegang tot de 
infrastructuur te verzekeren.

Or. fr

Amendement 16
Jean-Jacob Bicep

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 
worden beheerd.

Schrappen

Or. fr

Amendement 17
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De in Richtlijn 2012/34/EU 
vastgestelde vereisten inzake de 
onafhankelijkheid van 
infrastructuurbeheerders ten opzichte van 
de spoorwegondernemingen hebben 
uitsluitend betrekking op de essentiële 
functies van de infrastructuurbeheerder, 

Schrappen
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namelijk de besluitvorming over de 
toewijzing van treinpaden en over de 
infrastructuurheffingen. Het is echter 
noodzakelijk dat alle functies op 
onafhankelijke wijze worden uigeoefend
aangezien ook andere functies kunnen 
worden aangewend om concurrenten te 
discrimineren. Dit geldt met name voor 
beslissingen over investeringen of 
onderhoud waarbij voorrang kan worden 
gegeven aan de delen van het netwerk die 
hoofdzakelijk door de vervoersexploitant 
van de geïntegreerde onderneming 
worden gebruikt. Beslissingen over de 
planning van onderhoudswerkzaamheden 
kunnen een invloed hebben op de 
beschikbaarheid van treinpaden voor 
concurrenten.

Or. fr

Amendement 18
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Richtlijn 2012/34/EU voorziet op dit 
moment slechts in de juridische, 
organisatorische en beleidsmatige 
onafhankelijkheid. De instandhouding 
van een geïntegreerde onderneming wordt 
hierdoor niet helemaal uitgesloten, zolang 
de drie vormen van onafhankelijkheid 
worden gewaarborgd. Om de 
onafhankelijkheid van de besluitvorming 
te waarborgen, moet worden voorzien in 
de nodige grendels om te voorkomen dat 
een geïntegreerde onderneming 
zeggenschap uitoefent over het beleid van 
een infrastructuurbeheerder. Zelfs bij een 
volledige invoering van dergelijke 
grendels kan discriminatie van 
concurrenten bij verticaal geïntegreerde 
ondernemingen echter niet volledig 

Schrappen
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worden uitgesloten. In geïntegreerde 
structuren blijven er met name 
mogelijkheden tot kruissubsidiëring 
bestaan of is het voor toezichthoudende 
instanties ten minste zeer moeilijk om de 
mechanismen die kruissubsidiëring 
moeten tegengaan, te handhaven. Een 
institutionele scheiding tussen 
infrastructuurbeheer en exploitatie is de 
efficiëntste manier om deze problemen op 
te lossen.

Or. fr

Amendement 19
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer lidstaten ervoor opteren de 
infrastructuurbeheerder als een onderdeel 
van een verticaal geïntegreerde 
onderneming te behouden, dienen zij 
minstens strikte garanties in te bouwen 
om de reële onafhankelijkheid van de 
volledige infrastructuurbeheerder ten 
opzichte van de geïntegreerde 
onderneming te waarborgen. Die 
garanties moeten niet alleen betrekking 
hebben op de bedrijfsorganisatie van de 
infrastructuurbeheerder ten opzichte van 
de geïntegreerde onderneming, maar ook 
op de managementstructuur van de 
infrastructuurbeheerder en, voor zover 
haalbaar in een geïntegreerde structuur, 
het voorkomen van financiële 
overdrachten tussen de 
infrastructuurbeheerder en andere 
juridische entiteiten van de geïntegreerde 
onderneming. Deze garanties omvatten 
niet alleen de maatregelen die 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan de in 
Richtlijn 2012/34/EU opgenomen eisen 
inzake een onafhankelijke besluitvorming 

Schrappen
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met betrekking tot de essentiële functies 
van de infrastructuurbeheerder, maar 
reiken verder dan die eisen door te 
verbieden dat inkomsten van de 
infrastructuurbeheerder worden 
aangewend om andere entiteiten binnen 
de verticaal geïntegreerde onderneming te 
financieren. Dit verbod moet worden 
toegepast ongeacht de toepassing van de 
fiscale regelgeving van de lidstaten en 
onverminderd de EU-regels inzake 
staatssteun.

Or. fr

Amendement 20
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ondanks de invoering van garanties 
om de onafhankelijkheid te waarborgen, 
kunnen verticaal geïntegreerde 
ondernemingen hun structuur misbruiken 
om ongeoorloofde concurrentievoordelen 
toe te kennen aan 
spoorwegondernemingen die deel 
uitmaken van dergelijke ondernemingen.
Daarom en onverminderd artikel 258 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, dient de Commissie op 
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief na te gaan of dergelijke 
garanties daadwerkelijk zijn ingevoerd en 
of alle overblijvende 
concurrentieverstoringen zijn 
weggewerkt. Indien de Commissie niet 
kan bevestigen dat dit is verwezenlijkt, 
dienen alle lidstaten de mogelijkheid te 
krijgen de toegangsrechten van de 
betrokken geïntegreerde exploitanten te 
beperken of in te trekken.

Schrappen
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Or. fr

Amendement 21
Jean-Jacob Bicep

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 
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.

(14) De toekenning van het recht op vrije 
toegang tot de spoorweginfrastructuur in 
alle lidstaten aan spoorwegondernemingen
uit de Unie voor de exploitatie van 
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 of de kwaliteit 
van de daarmee verstrekte diensten in het 
gedrang zou brengen en wanneer de 
toezichthoudende instantie daarmee heeft 
ingestemd.

Or. fr

Amendement 22
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Om te bepalen of de kwaliteit van 
de verstrekte dienst in het kader van een 
openbaredienstcontract wordt beïnvloed 
door een op grond van de vrije toegang 
verstrekte dienst op hetzelfde netwerk, 
dienen de toezichthoudende instanties met 
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name rekening te houden met 
netwerkeffecten, instandhouding van de 
aansluitingen en stiptheid.

Or. fr

Amendement 23
Jean-Jacob Bicep

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 
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. Wanneer 
dit systeem is opgezet, moet erop worden 
toegezien dat het interoperabel is, in 
andere binnenlandse of Europese 
systemen kan worden geïntegreerd en het
geen marktverstoring of discriminatie 
tussen spoorwegondernemingen 
teweegbrengt.

Or. fr

Amendement 24
Jean-Jacob Bicep

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

(a) Punt 2 wordt vervangen door: Schrappen
"2) "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;"

Or. fr

Amendement 25
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 3 – punt 31 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Het volgende punt 31 wordt 
toegevoegd:

Schrappen

(31) "verticaal geïntegreerde 
onderneming": een onderneming 
waarbij:
– één of meer spoorwegondernemingen 
volledig of gedeeltelijk toebehoren aan 
dezelfde onderneming als een 
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infrastructuurbeheerder (holding), of
– een infrastructuurbeheerder volledig of 
gedeeltelijk toebehoort aan één of meer 
spoorwegondernemingen, of
– één of meer spoorwegondernemingen 
volledig of gedeeltelijk toebehoren aan 
een infrastructuurbeheerder

Or. fr

Amendement 26
Jean-Jacob Bicep

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; Schrappen

Or. fr

Amendement 27
Jean-Jacob Bicep

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Artikel 7 wordt vervangen door: Schrappen
"Artikel 7
Institutionele scheiding van de 
infrastructuurbeheerder
1. De lidstaten zien erop toe dat de 
infrastructuurbeheerder zelf alle in artikel 
3, lid 2, bedoelde functies uitoefent en 
onafhankelijk is van elke 
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spoorwegonderneming.
Om de onafhankelijkheid van de 
infrastructuurbeheerder te waarborgen 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat 
infrastructuurbeheerders zijn 
georganiseerd als een juridisch van elke 
spoorwegonderneming gescheiden 
entiteit.
2. De lidstaten waarborgen dat het 
eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon 
niet wordt toegestaan:
a) op directe of indirecte wijze tegelijk 
zeggenschap als bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 139/2004 van de Raad uit te 
oefenen over of een financiële belangen te 
hebben in of rechten uit te oefenen over 
een spoorwegonderneming en een 
infrastructuurbeheerder;
b) 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;
c) deel uit te maken van de raad van 
toezicht, de raad van bestuur of instanties 
die juridische handelingen stellen namens 
een onderneming waartoe zowel een 
spoorwegonderneming als een 
infrastructuurbeheerder behoren;
d) de spoorinfrastructuur te beheren of 
deel uit te maken van het management 
van de infrastructuurbeheerder en tegelijk 
directe of indirecte zeggenschap uit te 
oefenen, financiële belangen te hebben in 
of rechten uit te oefenen over een 
spoorwegonderneming, of een 
spoorwegonderneming te beheren of mee 
te werken aan het beheer daarvan en 
tegelijk directe of indirecte zeggenschap 
uit te oefenen, belangen te hebben in of 
rechten uit te oefenen over een 
infrastructuurbeheerder.
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3. 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.
4. 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.
5. 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."

Or. fr

Amendement 28
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
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Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis Schrappen

Or. fr

Amendement 29
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter Schrappen

Or. fr

Amendement 30
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 ter (nieuw) – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden van de raden van toezicht of bestuur 
van de infrastructuurbeheerder en personen 
die bij de infrastructuurbeheerder een 
leidinggevende functie uitoefenen, mogen 
geen belangen hebben in of directe of 
indirecte financiële voordelen ontvangen 
van andere juridische entiteiten binnen de 
verticaal geïntegreerde onderneming.
Prestatiegebonden elementen van hun 
salaris mogen uitsluitend worden bepaald 
door de resultaten van de 
infrastructuurbeheerder en niet worden 

Leden van de raden van toezicht of bestuur 
van de infrastructuurbeheerder, personen 
die bij de infrastructuurbeheerder een 
leidinggevende functie uitoefenen, alsook 
werknemers van de 
infrastructuurbeheerder met toegang tot 
vertrouwelijke informatie, mogen geen 
belangen hebben in of directe of indirecte 
financiële voordelen ontvangen van andere 
juridische entiteiten binnen de verticaal 
geïntegreerde onderneming.
Prestatiegebonden elementen van hun 
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gekoppeld aan de bedrijfsresultaten van 
andere juridische entiteiten binnen de 
verticaal geïntegreerde onderneming of een 
andere entiteit waarover zij zeggenschap 
uitoefent.

salaris mogen uitsluitend worden bepaald 
door de resultaten van de 
infrastructuurbeheerder en niet worden 
gekoppeld aan de bedrijfsresultaten van 
andere juridische entiteiten binnen de 
verticaal geïntegreerde onderneming of een 
andere entiteit waarover zij zeggenschap 
uitoefent.

Or. cs

Amendement 31
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater Schrappen

Or. fr

Amendement 32
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 7 quinquies (nieuw) – 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, 

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, 



PE519.489v01-00 16/25 AM\1002920NL.doc

NL

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.

vertegenwoordigers van de gebruikers van 
goederen- en passagiersvervoerdiensten, 
vertegenwoordigers van de werknemers in 
de spoorwegsector en regionale en lokale 
autoriteiten. Vertegenwoordigers van de 
lidstaat en de toezichthoudende instantie 
worden als waarnemers uitgenodigd op de 
vergaderingen van het coördinatiecomité.

Or. fr

Amendement 33
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt4
Richtlijn 2012/34/UE
Artikel 7 quinquies (nieuw) – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het coördinatiecomité stelt een 
huishoudelijk reglement vast betreffende 
met name de frequentie van zijn 
vergaderingen, die minstens elk kwartaal 
plaatsvinden, en de deelname aan die 
vergaderingen. Elk jaar wordt een verslag 
over de besprekingen binnen het 
coördinatiecomité, met opgave van de 
verschillende in het comité ingenomen 
standpunten, ingediend bij de 
infrastructuurbeheerder, de lidstaat, de 
betrokken toezichthoudende instantie en de 
Commissie.

Het coördinatiecomité stelt een 
huishoudelijk reglement vast betreffende 
met name de frequentie van zijn 
vergaderingen – die minstens elk kwartaal 
plaatsvinden – en de deelname aan die 
vergaderingen, alsmede regels ten aanzien 
van de minstens eens per jaar te 
realiseren raadpleging van 
vertegenwoordigers van de gebruikers van 
goederen- en personenvervoersdiensten.
Elk jaar wordt een verslag over de 
besprekingen binnen het 
coördinatiecomité, met opgave van de
verschillende in het comité ingenomen 
standpunten, ingediend bij de 
infrastructuurbeheerder, de lidstaat, de 
betrokken toezichthoudende instantie en de 
Commissie.

Or. cs

Amendement 34
Jean-Jacob Bicep

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan maatregelen nemen 
om de gemeenschappelijke beginselen en 
praktijken van het netwerk te bepalen, met 
name om de coherentie van de 
benchmarking te verzekeren en de 
procedures te bepalen voor de 
samenwerking binnen het netwerk. Deze 
maatregelen worden vastgesteld door 
middel van een uitvoeringshandeling 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 62, lid 3.

De Commissie kan, indien van toepassing, 
wetgevingsvoorstellen doen ter 
verbetering van de samenwerking tussen 
de infrastructuurbeheerders die lid zijn 
van het netwerk.

Or. fr

Amendement 35
Jean-Jacob Bicep

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen het in artikel 10, lid 2, 
bedoelde toegangsrecht beperken tot 
passagiersvervoer tussen een vertrekpunt 
en een bepaalde bestemming wanneer voor 
dezelfde route of een alternatieve route één 
of meer openbaredienstcontracten zijn 
gesloten en de uitoefening van het 
toegangsrecht het economisch evenwicht 
van de betrokken 
openbaredienstcontract(en) in gevaar zou 
brengen.

De lidstaten kunnen het in artikel 10, lid 2, 
bedoelde toegangsrecht beperken tot 
passagiersvervoer tussen een vertrekpunt 
en een bepaalde bestemming wanneer voor 
dezelfde route of een alternatieve route één 
of meer openbaredienstcontracten zijn 
gesloten en de uitoefening van het 
toegangsrecht het economisch evenwicht 
van de betrokken 
openbaredienstcontract(en) in gevaar zou 
brengen of de kwaliteit van de 
dienstverlening zou aantasten.

Or. fr
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Amendement 36
Jean-Jacob Bicep

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 
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, 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, met 
inachtneming van het gecumuleerde 
effect van de op grond van de vrije 
toegang verstrekte diensten. 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. fr

Amendement 37
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
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 

Onverminderd Verordening (EG) nr. 
1371/2007 en Richtlijn 2010/40/EU
verplichten de lidstaten 
spoorwegondernemingen die binnenlandse 
passagiersdiensten exploiteren ertoe om 
uiterlijk één jaar na aanneming van deze 
richtlijn aan te sluiten bij een 
gemeenschappelijk systeem voor 
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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.

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.
Wanneer een dergelijk systeem wordt 
opgezet, zien de lidstaten erop toe dat het
interoperabel is, in de andere 
binnenlandse of Europese systemen kan 
worden geïntegreerd, 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. fr

Amendement 38
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 56 – lid 1– letters h en i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Aan artikel 56, lid 1, worden de 
volgende punten toegevoegd:
"h) geplande 
onderhoudswerkzaamheden;
i) niet-geplande 
onderhoudswerkzaamheden".

Or. fr

Amendement 39
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 ter (nieuw)
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Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. Artikel 56, lid 2, wordt vervangen 
door:
"Onverminderd de bevoegdheden van 
de nationale mededingingsautoriteiten 
om de concurrentie op de markt voor 
spoorwegdiensten te garanderen, heeft 
de toezichthoudende instantie de 
bevoegdheid toezicht te houden op de 
toestand van de concurrentie op de 
markt voor spoorwegdiensten en om met 
name lid 1, punten a) tot en met i), uit 
eigen beweging te controleren, teneinde 
discriminatie van de aanvragers te 
voorkomen. Zij gaat met name na, of de 
netverklaringen discriminerende 
bepalingen bevatten en of deze 
beslissingsbevoegdheden voor de 
infrastructuurbeheerder scheppen die 
kunnen worden gebruikt om de 
aanvragers te discrimineren.
Wat openbaar personenvervoer per spoor 
betreft dient de toezichthoudende 
instantie, met name uit eigen beweging, 
de naleving te waarborgen van de eisen 
van Verordening (EG) nr. 1370/2007 
inzake het in aanmerking nemen van de 
diensten van artikel 10 van deze 
richtlijn."

Or. fr

Amendement 40
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 quater (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 56 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quater. Artikel 56, lid 6, wordt 
vervangen door:
"De toezichthoudende instantie ziet erop 
toe dat de door de 
infrastructuurbeheerders vastgestelde 
gebruiksrechten in overeenstemming 
zijn met hoofdstuk IV, punt 2, en dat zij 
niet-discriminerend zijn. De 
toezichthoudende instantie ziet er tevens 
op toe dat de door de 
infrastructuurbeheerders, de exploitanten 
van dienstvoorzieningen of de 
spoorwegondernemingen vastgestelde 
gebruiksrechten voor toegang, waaronder 
de toegang tot het spoor, de 
"reizigersstations", de bijbehorende 
gebouwen en de overige voorzieningen, 
met inbegrip van de afleesschermen voor 
reisinformatie, niet-discriminerend zijn.
Om dit te kunnen bewerkstellingen dient 
elke wijziging van de structuur of van het 
niveau van de heffingen waarnaar in dit 
lid wordt verwezen, uiterlijk twee 
maanden vóór de voorziene datum van 
inwerkingtreding van de heffingen aan de 
toezichthoudende instantie te worden 
meegedeeld. De toezichthoudende 
instantie heeft het recht om uiterlijk één 
maand vóór de voorziene datum van 
inwerkingtreding te verzoeken om een 
verlaging of verhoging van de voorziene 
wijziging, uitstel ervan tot een latere 
datum of annulering. De 
onderhandelingen tussen de aanvragers 
en de infrastructuurbeheerder 
betreffende de hoogte van 
infrastructuurrechten worden slechts 
toegestaan wanneer zij onder toezicht 
van de toezichthoudende instantie 
plaatsvinden. Deze instantie grijpt in 
indien het waarschijnlijk is dat de 
onderhandelingen in strijd zijn met de 
bepalingen van dit hoofdstuk."

Or. fr



PE519.489v01-00 22/25 AM\1002920NL.doc

NL

Amendement 41
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 56 – lid 9 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quinquies. Artikel 56, lid 9, alinea 3, 
wordt vervangen door:
"Indien beroep wordt ingesteld tegen 
een weigering capaciteit te verlenen, of 
tegen de voorwaarden van een 
capaciteitsaanbod, besluit de 
toezichthoudende instantie uiterlijk één 
maand na ontvangst van het beroep ofwel 
dat er geen wijziging van het besluit van 
de infrastructuurbeheerder nodig is, 
ofwel dat dit besluit overeenkomstig 
haar instructies wordt gewijzigd. De 
infrastructuurbeheerder geeft hieraan zo 
snel mogelijk, en in ieder geval uiterlijk 
één maand na de ontvangst van de 
kennisgeving van het verzoek van de 
toezichthoudende instantie, inhoudelijk 
uitvoering."

Or. fr

Amendement 42
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 sexies (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 56 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 sexies. Artikel 56, lid 10, wordt 
vervangen door:
De lidstaten waarborgen dat de besluiten 
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van de toezichthoudende instantie voor 
juridische toetsing openstaan. Een 
beroep tegen een besluit van de 
toezichthoudende instantie heeft slechts 
schorsende werking indien het besluit 
van de toezichthoudende instantie 
onmiddellijk tot gevolg heeft dat de 
insteller van het beroep onherstelbare of 
duidelijk buitensporige schade wordt 
toegebracht en indien het besluit geen 
betrekking heeft op artikel 56, lid 6, of 
artikel 56, lid 9, van deze richtlijn. Deze 
bepaling doet geen afbreuk aan de 
constitutionele bevoegdheden van de 
rechterlijke instantie waarbij het beroep 
aanhangig is, indien van toepassing."

Or. fr

Amendement 43
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 septies (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 57 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 septies. In artikel 57 wordt het volgende 
lid 9 bis ingevoegd:
"Indien een aanvrager van mening is dat 
de door een of meer 
infrastructuurbeheerders of met essentiële 
taken belaste instanties genomen 
besluiten de ontwikkeling van het 
grensoverschrijdende vervoer 
belemmeren, kan hij rechtstreeks bij het 
netwerk een aanvraag tot een 
reguleringsadvies indienen. Deze 
aanvraag is tevens een verzoek om een 
besluit door de toezichthoudende instantie 
of andere nationale instanties.
In voorkomend geval vraagt het netwerk 
de infrastructuurbeheerder of de met 
essentiële taken belaste instanties, en hoe 
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dan ook de betrokken nationale 
toezichthoudende instanties, om relevante 
informatie overeenkomstig de in artikel 
57, lid 4, beschreven procedure. Het 
netwerk verstrekt vervolgens een niet-
bindend advies, met als doel de 
desbetreffende diensten te 
vergemakkelijken in plaats van te 
belemmeren. Dit standpunt wordt uiterlijk 
één maand na ontvangst van het verzoek 
aan de betrokken nationale 
toezichthoudende instanties en de 
aanvrager meegedeeld. De betrokken 
nationale toezichthoudende instanties 
nemen het advies van het netwerk in 
aanmerking alvorens hun besluiten 
bekend te maken, en dit uiterlijk één 
maand na ontvangst van het advies van 
het netwerk; afwijkingen van dit advies 
worden de aanvrager schriftelijk 
gemotiveerd bekend gemaakt."

Or. fr

Amendement 44
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 octies (nieuw)
Richtlijn 2012/34/EU
Artikel 57 – lid 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 octies. In artikel 57 wordt het volgende 
lid 9 ter ingevoegd:
"De Europese Commissie keurt uiterlijk 
één jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn een wetgevingsvoorstel goed met 
als doel het netwerk van toezichthoudende 
instanties op te richten en hieraan 
rechtspersoonlijkheid te verlenen."

Or. fr
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Amendement 45
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.
Deze is beschikbaar in geconsolideerde 
vorm met Richtlijn 2012/34/EU, die 
binnen drie maanden na haar publicatie 
wordt gewijzigd.

Or. fr


